
Compact & Solide

PARKEERREM

STUURUITSLAG
BEGRENZER

KLEINE DRAAICIRKEL

COMPACT &  
ROBUUST FRAME

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Dankzij de kleine draaicirkel van de Dia-
mond bent u wendbaar en kunt u makke-
lijk keren waar nodig. Via een differentieel 
worden beide achterwielen aangedreven. 
Dit zorgt voor zowel goede rijeigenschap-
pen in de bocht als het goed koers houden 
van de fiets. 

SOLIDE FRAME
Door de compacte bouwwijze is de fiets 
sterk en robuust. Dit maakt de Diamond 
geschikt voor hoog intensief gebruik. Het 
frame biedt een uitstekende basis voor 
diverse aanpassingen voor mensen met 
speciale behoeften. Tot slot is de fiets door 
de kleine omvang makkelijker te stallen.

VEILIGHEID VOOROP
Voor het op- en afstappen zet u de Diamond 
op de makkelijk hanteerbare parkeerrem. 
De stuuruitslag begrenzer voorkomt het te 
scherp insturen. Dankzij de gesloten ket-
tingkast wordt de ketting minder snel vies 
en is de fiets onderhoudsarm.
 
HULPMOTOR
De Diamond is zowel met als zonder hulp-
motor verkrijgbaar. Met trapondersteuning 
wordt het fietsen lichter, kunt u makkelijker 
bergopwaarts rijden en langere afstanden 
fietsen. De Diamond E is voorzien van een 
betrouwbare voorwielmotor en afneem-
bare accu in de bagagemand. Naar wens 
kan de motor voor u persoonlijk afgesteld 

worden en kunt u kiezen uit 3, 5 of 9 onder-
steuningsstanden.   
 
KLASSIEKE FIETSHOUDING
Op de Diamond zit u rechtop en trapt 
u naar beneden. De fietshouding komt  
grotendeels overeen met die op een 
tweewielfiets. Dit kan een belangrijke 
overweging zijn bij de keuze voor een 
klassieke driewielfiets. 
 
FIETSEN OP MAAT
Heeft u speciale wensen of een specifie-
ke aanpassing nodig om goed te kunnen 
fietsen? De Diamond kan helemaal voor u 
op maat gemaakt worden en voorzien van 
diverse accessoires. 

KLASSIEKE FIETSHOUDING 
VERKRIJGBAAR 

MET OF ZONDER 
HULPMOTOR EN 

WEGRIJHULP

Diamond
DE DIAMOND IS EEN 

ROBUUSTE DRIEWIELFIETS 
VOOR VOLWASSENEN EN 
GROTERE KINDEREN DIE 
MEER STABILITEIT NODIG 

HEBBEN BIJ HET FIETSEN. DE 
COMPACTE VORMGEVING 
VAN DE FIETS BIEDT VELE 

VOORDELEN.

www.lintech.nl



ALGEMENE SPECIFICATIES
• Standaard framekleur:  
 blauw of antraciet 
• Lage instap 
• Stalen frame
• Handremmen
• Stuuruitslagbegrenzer
• Shimano 7 versnellingen
• Gesloten kettingkast

OPTIES 
• Duimgashendel
• Extra accucapaciteit (13,6 Ah)
• Achteruitkijkspiegel
• Stokhouder 
• Kortere cranklengte
 (t.b.v. een kleinere draaicirkel)
• Excentrische crank
 (bij een knie/heup beperking  
 of prothese)

Parkeerrem
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INSTAPHOOGTE: 32 CM

BINNENBEENLENGTE 
70-94 CM

WIELMAAT: 24 INCH

WIELMAAT: 20 INCH

FIETSBREEDTE: 
75 CM

DRAAICIRKEL 
271 CM
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ruitslag begrenzer (bij voorvork)

ELEKTRISCHE  
ONDERSTEUNING 
• 3, 5 of 9 Ondersteuningsstanden
• Accu: 36 volt 10,4 Ah
• Acculader: 36 volt
• Voorwiel motor  
 36 volt, 201 rpm, 250 watt 
• LCD display met km stand,  
 km teller en accu stand
• Verlichting via display

GEWICHTEN 
• Gewicht 28 kg/33 kg met motor
• Max. bagagelading: 20 kg
• Max. gebruikersgewicht: 120 kg

DISTRIBUTEUR
Pom Revalidatietechniek B.V.  
Bezoekadres: Sint Maartenskliniek route 16,  
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
Tel. 024-3659550,
info@pomrevalidatietechniek.nl 
pomrevalidatietrechniek.nl

UW DEALER: 

Diamond

 

Fra
mekleur blauw of antraciet 

Bagagemand 


