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Side-By-Side cykel

Är man två kan man cykla SIDE-BY-SIDE genom livet. Cykeln som ger aktivitet, träning
och samvaro under trevliga former. På färden mot nya eller gamla mål kan man se, känna
och tala med varandra på ett helt annat sätt än med en vanlig tandemcykel, där man har svårt
att kommunicera med varandra. Cykla SIDE-BY-SIDE ger möjlighet till så mycket. Föraren
sitter till vänster och sköter bromsar och styrning men båda har möjlighet att trampa.
En av cykelns viktigaste funktioner är att pedalrörelserna kan kopplas samman. Föraren kan
genom sin egen pedaltrampning lära passageraren att trampa. Det är dock valfritt om en eller
båda ska trampa. Passagerarens pedaler kan enkelt frikopplas. SIDE-BY-SIDE är också
lämplig till personer med nedsatt syn eller hörsel, eller har ett annat funktionshinder t.ex. en
demenssjukdom.
Cykeln rullar lätt med tre stora 20-tums-hjul. Cykeln driver på båda bakhjulen via en
differential, som ger en säker körning på alla underlag. Cykeln har låg tyngdpunkt, vilket
medför att en god stabilitet och balans erhålls.
Passagerarens styre är vridbart för att underlätta förflyttning till och från cykeln. Eftersom
insteget är lågt är det även lätt att kliva på cykeln, och det finns inte någon kedja att kliva
över. Kedjan sitter istället helt inkapslad mellan förarens och passagerarens ben, så att de har
separata platser att trampa på. Förarens och passagerarens ben kan därför inte slå ihop.
STANDARDUTRUSTNING: möjlighet att frikoppla passagerarens pedaler, differential,
skivbroms bak, trumbroms fram, parkeringsbroms, justerbart styre, säten med justering i
höjd- och längdled, cykelkorgar, lås, batteridrivna lyktor, reflexer, spegel, käpphållare.
Dock rekommenderas tre tillbehör: Fotplattor för att passageraren lättare ska hålla fötterna
på pedalerna, armstöd för att passageraren ska sitta stadigare samt sittdynor på båda sätena.
Om det behövs annan extrautrustning t.ex. förlängt sitt-stativ så att även kortväxta bekvämt
nå fram till styret och pedaler, en hel fotplatta istället för trampor, säkerhetsbälte, regnskydd
vid parkering av cykeln eller annan anpassning blir priset högre och leveranstiden kan bli
något längre.
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