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En handicapcykel bliver

Britiske MesteEkabe! i Lancaster

lohn Bradshaw
Cycl€F€st'94

O.ganisr

S.Martin's Colege

En da& vi havde b€søg aJ min søster,
faldt snakken på cykler. Hun beldag€de
sig over, at hlm ikke havde tundet cykle
i rnånge år p.g.a. et dårligt knæ, ot h€ndes invalideps'Eiotr kurne ikke dStigt
række til en håndi€aDcvkel.
Da Fg har byggei n;gb liggecykler,

cyk€Ihailer€ og m det køetøer til bøm,
havde je8 strals no81e id€er om, hvordan sådan en cvkel skulle se ud.
Kråvene 6l cyklen var, at den skulle
kunne stå s€lv og at amene skull€ vær€
medhjælpende - vi kiggede på en del
bileder af invalide- og liggecykler. Det

mdte med at Pales Lindvis

Fr€de-

riks€ns lowrider blev forbilleide. Dog
skulle sædet op i normal stolehøide og
styret skulle erstattes a{ en kranl m€d
styrhåndta& og da også vi vaigte at
have bagenden som en cykelhailer helt
i krydsfiner, lignede slutesultatet i}*e
Pales cykel ret meSet
Som forhjul valgre vi et 20" bathiul
foa en minicykel- Kranken skulle tættere
på hiufet end cykiens normale position.

Det kunn€ iLke lade sig gøre, så det hele
måtte lav€s andededes. Rø€t fta kranl
til nav sku e uden om pedalkredsen
der skule væte landhjul i begge sider aJ

tel OV) 4+524 63446

m. InGrnationåle HPv-m61slabe.

1.-7. avA

Eureka/Califomien

pedalkranke& fordi dm øve.sre kiånl
med styrhåndtag vendte m€d bunden i

Redwood Empte HPv
2338

vejr€i
FoBaflen, ilavet og de to kranke
danflede en fukant som nok var stærk,

2.

Eu$pæiske Velomobil Seninar Då

turg Hijlzle'

Cykelstellet er boltet ned i bunden og

går ind getuEm nogle huller i frontpladen - det gør, at cyklen relatirt let
kan skilles ad ved hanspo ibil.
Med en ålselafstand på kun 75 cm er
manevr€evnen ganske god. D€t volder
heu€r iLke de store p$blemer at str€
og køle rundt med aElene, det var ellers en af vor6 betænkeligheder.
Cyktens gode manøw€evne % turcrens høie plå.€ring 8ør, at
skal ho!
de sig fra høj fart CyHen kommer let i
svingnin& som d% foFvinder så snart

r8ft ShEil,

Eureka, CA 95501, USA
'le1: 0B-l-707 / 44.3a26r

men efter nogen kørsel gav jeg den et
kryds - den gav sig lidt rigeligt.
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CH4410 Llesiål
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l994Europeån
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EUROBIKE/Cykelnese

i

man l@r€r {rihiul.

En stor stabiliserin8sqeder var nødvendig, da den

hår ret meget

dreiende

vægt; et par sidefjedrc er
også monteret for at kompensere for sidevind og skrå

veje 4ednne er justerbaie
Cykl€n har

nu

været

brugt godt et halvt år og har
fungeret upåklageligt. Den
kan med held srs i Helsinge-

HnE Jøgen Pedeæn
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IFMA/Cykeim€sse i Kiun
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