WE MOVE
DIFFERENTLY

THE ALINKER EUROPE BV
www.thealinker.nl - info@thealinker.com
__________________________

The Alinker Europe BV is een bedrijf gefundeerd op waarden
die de essentie vormen van leven in gemeenschap met elkaar:
respect, gelijkheid, waardigheid en vrijheid.
Wij creëren mogelijkheden voor mensen die een actief en
betrokken leven willen leiden en oplossingen voor mensen
die in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.
Dennenbosweg 145, 7556 CG Hengelo

Het inklapbare frame maakt
dat de Alinker eenvoudig
vervoerbaar is, zodat
je hem overal mee
naartoe kunt
nemen

OVER DE ALINKER R-VOLUTION
_________________________________________

De Alinker is niet alleen een nieuw mobiliteitsvoertuig dat een actieve leefstijl
bevordert; het is een sociale gelijkmaker. De Alinker is geschikt voor de
volgende drie doelgroepen; mensen met loopproblemen, atleten en recreatieve
gebruikers. De Alinker is een loopfiets die de gebruiker in staat stelt om
zijn/haar spieren te gebruiken en langere afstanden af te leggen met meer
energie. Het vergroot je onafhankelijkheid en vrijheid en maakt meer sociale
activiteit mogelijk. Daarnaast train je specifieke spiergroepen (waaronder je
hamstrings) wanneer je de Alinker gebruikt en verbeter je je conditie.

42 8th Street South Queensbury, NY 12804

Op de Alinker zit
je rechtop, waardoor
je overal makkelijker
bij kan

Op de Alinker R-volution zit je rechtop, op ooghoogte met je omgeving.
Dit maakt het mogelijk om bij
de bovenste planken te
komen, kunstwerken op
ooghoogte te bekijken
en je familie en
vrienden te omhelzen vanuit een
staande positie.

A___________________________________________
LINKER PRODUCTSPECIFICATIES
SMALL
(herfst 2015)

MEDIUM
(verkrijgbaar)

LARGE
(herfst 2015)

Kies de juiste maat
voor jouw lengte:

1.45 - 1.65m
4'9" - 5'5"

1.65 - 1.80m
5'5" - 5'11"

1.80 - 2.00m
5'11" - 6'6"

Afmeting - lengte:
Afmeting - breedte::
Draaicirkel::
Achterrem, parkeerrem
en wielen:

1150mm / 45" 1240mm / 49" 1350mm / 53"
720mm / 28"
720mm / 28"
720mm / 28"
Minder dan 3 meter / 9'.84"
Handrem (op achterwiel), kabel loopt door het
frame. Quick Release mechanisme op de assen
om de wielen eenvoudig en snel te (de-)monteren
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Standaard fiets
accessoires zijn te
monteren

AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE
____________________________________________
- De Alinker R-volution weegt 12 kg
- Het ideale gebruikersgewicht voor een Alinker is onder de 120 kg
- Accessoires als een mandje, een voetsteun, een karretje,
voor- en achterlicht en een fietsbel kunnen door
de premium dealers worden toegevoegd
- De Alinker is CE en NE gecertificeerd
en wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie
- De Alinker kost €1412 (ex. BTW)

42 8th Street South Queensbury, NY 12804
Dennenbosweg 145, 7556 CG Hengelo

