nihola Cigar Family - Testvinder i Danmark, Holland & Sverige

Håndbygget kvalitet i mere end 10 år
Specialfremstillet i København

Parkeringsbremse

Stelnummer

Bænken kan laste op til 100 kg, afmonteres uden
brug af værktøj og kan benyttes af en voksen
Den dobbelte rørramme i transportkassen yder en ekstra sikkerhed for børnene

Autostol og lift kan fastspændes i transportkassen

Punktersikre Schwalbe Marathon Plus dæk

Transparent front i transportkassen
sikrer optimalt udsyn for børn og fører

Alle blanke overflader og bolte i
rustfrit stål

Aluminiumsfælge med dobbeltbund

Indvendige gear og rustfrie eger

Dobbelt slagfast pulverlakering i højeste
kvalitet
Vedligeholdelsesfrit styresystem

Tekniske specifikationer

Transportkassens bund ligger under centeret af forhjulene.
Det lave tyngdepunkt giver stabile køreegenskaber og ekstra plads under bænken

Total længde: 				
2 meter
Total bredde: 				
89cm/85 cm ved skråtstillede hjul
Vægt: 					32 kg
Max. lasteevene 				
100 kg + fører
Afstand fra ladbund til kaleche:		
104 cm
Afstand fra bænk til kaleche: 		
78 cm
Transportkasse højde: 			
50 cm
Max. bredde i transportkassen: 		
62 cm
Max. længde i transportkassen:		
88 cm

Hvorfor købe en nihola?
• Sikkerhed. Transportkassen, der omslutter og beskytter børnene, yder en unik sikkerhed.
Konstruktionen består af en ubrudt top og bund stålramme. De to rammer er sammensvejset
med 5 kraftige lodrette stålrør. Konstruktionen betyder, at en bil kofanger altid vil ramme et af
de lodrette stålrør, der beskytter børnene, ved en eventuel påkørsel. Normalt er en transportcykel
opbygget med en bund i stål eller aluminium, hvorpå der er påmonteret en kasse. Herudover er en
firkantet kasse med hjørner ikke nær så stærk som en kasse uden hjørner.
• Service. nihola cyklen er konstrueret efter enkle mekaniske principper og med et
vedligeholdelsesfrit styresystem, hvilket medfører et normalt serviceniveau som på en almindelig
tohjulet cykel. Almindelige sliddele som kabler, kæde, dæk og slange er standard sliddele som fås
hos de fleste cykelhandlere.
• Lav egenvægt og stabile køreegenskaber. Bagstellet og transportkassen er opbygget i én
enhed, hvilket giver øget stivhed og optimal energiudnyttelse, hvor energien ikke forsvinder i
vrideri mellem stel og transportkasse.
• Kvalitet. nihola Cigar Family er håndbygget i Danmark, hvor kun de bedste materialer og
komponenter er benyttet. Vores dygtige mekanikere er alle faguddannet og arbejder med høj
faglig stolthed. Det er din garanti for, at der ikke er gået på kompromis med samlekvaliteten under
montagen af cyklen.

Gode råd:
• Hvis nihola cyklen er for bred til at passere igennem en døråbning, drejes forhjulene og cyklen
føres skråt igennem. Hermed kan cyklen manøvreres gennem en ca. 5 cm smallere passage end
når forhjulene er rettet ligeud.
• Løft cyklen i enden og lad de store børn kravle ind og ud selv. Skal cyklen svinges rundt i 180
grader, kan den let løftes i enden og svinges rundt.
• Husk at pumpe dækkene mindst en gang om måneden. Hermed skal der ikke bruges unødig
energi på den øgede rullemodstand som halvflade dæk giver. Dæk tryk fordæk 4 bar, dæktryk
bagdæk 5 bar.
• Når kæden smøres er det en god idé også at smøre bremsearmen på de to tromlebremser på
forhjulene. Det forhindrer fugt, salt og kondens i at trænge ind i bremseforbindelsen. Smør som
vist på billedet.
• Børn, autostole og lifte skal altid være spændt fast under kørsel. Har du spørgsmål hertil kontakt
din forhandler.
• Husk det første gratis 3 måneders eftersyn som din lokale forhandler anviser tidspunkt for ved
køb.
Find mere information og se nyheder på vores hjemmeside www.nihola.dk
Besøg din lokale forhandler for en prøvetur og demonstration.

