
MOBILITY 
fi etsen



FIETSEN,
geeft  een gevoel van vrijheid, zowel voor kinderen als 
volwassenen. Recreati eve tochtjes of sporti eve ambiti es ? 
Zelfstandig fi etsen - met of zonder electrische ondersteun-
ing- , samen fi etsen of mee-fi etsen ? We hebben heel wat 
opti es om personen met een mobiliteitsbeperking een 
fi jne fi etservaring te bezorgen.

Ziet u door het 
bos de bomen 
niet meer ? 
Geen probleem, onze gespeci-
aliseerde fi ets-adviseurs staan 
klaar met advies en ti ps om je 
te helpen bij je keuze. Maak een 
afspraak en kom langs in één van 
onze showrooms om verschillen-
de modellen uit te proberen.

VIGO Mobility
beschikt over een zeer uitgebreid aanbod mobiliteitshulpmidde-
len van alle types manuele rolstoelen, over elektrische rolstoelen, 
scooters, looprekken, fi etsen en handbikes, tot de meest high 
tech sportrolstoelen voor kinderen en volwassenen. Bovendien 
hebben onze erkende mobiliteitsexperten een paramedische oplei-
ding waardoor onze service veel verder gaat dan alleen het afl eve-
ren van een mobiliteitsproduct.



ONSONS
AANBODAANBOD

KLASSIEKE DRIEWIELFIETS

ZIT DRIEWIELFIETS

HANDBIKE LIGFIETS

AANKOPPELWIEL HANDTRAPPER

ELEKTRISCHE AANKOPPELEENHEDEN

TANDEM / DUOFIETS

TRANSPORTFIETSEN

KINDERFIETSEN

Bovenstuur

Manueel

Klassieke driewielfiets

Onderstuur

Elektronisch

Zitfiets bovenstuur

Zitfiets onderstuur

04

08

14

16

22

24

28

30

Herstelling of een 
aanpassing 
Is er een herstelling of een 
aanpassing nodig aan je fiets ? 
VIGO heeft een eigen technische 
werkplaats waar we deze voor je 
kunnen uitvoeren. 

Een fiets moet je 
kunnen uitproberen ! 
In onze showrooms hebben we tal 
van modellen staan die je mag tes-
ten. Bovendien kan je in de meeste 
van onze showrooms ook buiten 
fietsen of op ons speciale onder-
gronden parcours.
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Klassieke driewielfietsKlassieke driewielfiets
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Mobile Technics

ECOTRIKE

Mobile Technics

CLASSIC
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Vermeiren

2119
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Zit driewielfietsZit driewielfiets
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Bovenstuur

Een zitdriewielfi ets voor volwassenen hee�  een lagere instap waardoor 
het makkelijker is om plaats te nemen bij een verminderd evenwicht. 
De fi ets hee�  een lager zwaartepunt waardoor deze zeer stabiel is. Dank-
zij de verhoogde rugsteun en comfortabele zi�  ng met zijdelingse steun 
zit de gebruiker steviger

Van Raam

EASY RIDER
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Hase

Mobile Technics

TRIGO

CLASSIC Y
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Onderstuur

Bij een zitdriewielfiets met onderstuur, bestuur je de fiets met 2 hand-
vaten links en rechts van de zitting, in plaats van met een standaard 
fietsstuur vooraan. Deze ergonomische fietshouding met optimale on-
dersteuning  geeft veel minder belasting van de rug, nek, schouders. 
Deze fietsen kunnen zowel voor sportieve als recreatieve fietstochten 
worden gebruikt.

Hase

KETTWIESEL
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Hase

Van Raam

LEPUS

EASY SPORT
Van Raam

EASY SPORT
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Handbike ligfietsHandbike ligfiets



15

Een handbike ligfiets maakt het voor personen met verlamde of minder krachtige be-
nen mogelijk om op eigen kracht te fietsen. Handbiken, in het Engels ook wel handcycling 
genoemd, is een sport die onder andere wordt beoefend door personen met een motori-
sche beperking. Bij een handbike, een speciaal soort fiets, worden de ‘pedalen’ (meestal) 
gelijkmatig voortbewogen door de armen of in ieder geval de bovenste extremiteiten. Dit 
in tegenstelling tot een ligfiets, die wordt voortbewogen door de benen. Deze fietsen kun-
nen zowel voor recreatief als sportieve tochten worden gebruikt.

Sunrise Medical

 SHARK
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Aankoppelwiel handtrapperAankoppelwiel handtrapper
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Een aankoppelhandbike is bedoeld voor personen die de onderste ledematen minder 
goed of niet kunnen gebruiken en daardoor geen (of minder effi  ciënt) gebruik kunnen 
maken van een met de voet aangedreven fi ets.

Met een aankoppelhandbike kan de rolstoelgebruiker fi etsen met een voldoende snel-
heid en een aanvaardbare inspanning. Een aankoppelhandbike bestaat uit een voorwiel, 
inclusief aandrijfmechanisme, dat aan de rolstoel wordt bevesti gd. Dat wordt op zo’n ma-
nier gedaan dat de voorwielen van de rolstoel de grond niet meer raken. Zo ontstaat een 
driewieler. Er bestaan manuele en elektronische aankoppelwielen.

Manueel

Stricker

CITY
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Pro Acti v

Sunrise Medical

NJ1

ATTITUDE

Pro Acti v

NJ1
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Elektronisch

Stricker

Pro Activ

Sunrise Medical

LIPO SMART

NJ1-E

ATTITUDE HYBRID
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Elektrische aankoppeleenhedenElektrische aankoppeleenheden
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Een elektrische aankoppelbike is een aankoppelstuk waarmee je in je eigen 
rolstoel volledig elektrisch kan rijden. Het verschil met elektrische rolstoel 
aandrijvingen is dat je een aankoppelbike alti jd koppelt aan je manuele rol-
stoel. Een elektrische aankoppelbike hoef je bovendien niet zelf aan te drij-
ven, maar dat doet de motor volledig voor jou.

Invacare

Klaxon

E-PILOT

KLICK POWERKLICK POWER
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Tandem / duofietsTandem / duofiets
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Tandems of duofi etsen worden gebruikt om samen te kunnen genieten 
van het fi etsen. Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij de fi etsers of-
wel achter elkaar ofwel naast elkaar zi� en. In elk geval geven ze mensen 
die niet zelfstandig kunnen fi etsen door een fysieke of mentale beperking, 
de mogelijkheid om toch mee op fi etstocht te gaan.

Van Raam

TWINNY
Van Raam

TWINNY
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Mobile Technics

TANDEM

Hase

PINO
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TransportfietsenTransportfietsen
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Van Raam

VELOPLUS

29

Van Raam

VELOPLUS

Een rolstoeltranspor� iets is ontwikkeld om mensen, die in hun eigen rol-
stoel blijven zi� en, per fi ets te vervoeren. Er is geen transfer nodig tus-
sen de rolstoel en de fi ets. Zonder ti lhulp of veel krachti nspanning wordt 
de bijrijder op het plateau van de fi ets gereden. De kantelbare oprijplaat 
maakt het mogelijk de handbewogen rolstoel op de rolstoelfi ets te rijden 
en met de rolstoelvergrendeling goed vast te ze� en. 
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KinderfietsenKinderfietsen
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De meeste kinderen vinden fi etsen geweldig maar soms is een gewone tweewieler geen 
opti e. In dat geval zijn er tal van goede en veilige alternati even om ze toch deze bewegings-
vrijheid te geven. Deze aangepaste fi etsen geven meer stabiliteit en evenwicht waardoor 
kinderen met een mobiliteitsbeperking toch kunnen genieten van een fi etstocht.

Er bestaan verschillende mogelijkheden zoals de klassieke driewielfi etsen, aangepaste fi et-
sen met een bovenstuur of onderstuur. Belangrijk is dat er goed wordt getest welke fi ets 
het meest aangepast is aan de mogelijkheden van het kind om met voldoende veiligheid de 
grootst mogelijke mobiliteit te geven. 

Klassieke driewielfi ets

Tomcat

TOMCAT TIGER
Tomcat

TOMCAT TIGER
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Vermeiren

2202, 2215, 2217

2217 Freedom

2202 Aqua

2215 Happy
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Mobile Technics

FROGGY, FLASH, BAMBI
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Zitf iets bovenstuur

Van Raam

Hase

EASY RIDER JUNIOR

TRETSTRETS
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Onze showrooms

Contacteer ons Ons aanbod

Naast de showrooms hee�  VIGO 
17 vesti gingen waar we u van 
dienst kunnen zijn. 
Ontdek de loca� e bij u in 
de buurt op www.vigogroup.eu

Een nieuw mobiliteitshulpmiddel moet je kunnen uitproberen. 

Onze zorgverstrekkers ontvangen je daarvoor graag in één van 
onze VIGO mobility showrooms en geven je een vrijblijvende 
productvoorstelling en mobiliteitsadvies.

We werken steeds op afspraak zodat we voldoende � jd kunnen 
voorzien. Contacteer ons:  info@vigogroup.eu

Prothesen  

Orthesen  

Rolstoelen en 
mobiliteitshulpmiddelen

Orthopedische schoenen 

Steunzolen

mobiliteitshulpmiddelen

Orthopedische schoenen 

Orthesen  

Rolstoelen en 
mobiliteitshulpmiddelen

HERNIEUWINGSTERMIJNEN MOBILITY 2022

VERSTREKKING <12jr >12jr <18jr >18jr >65jr

loophulpen 3 3 4 6

manuele rolwagens 3 3 4 6

elektrische rolwagens 3 3 5 7

driewielfi etsen 2 4 8 8

scooters** nvt 6 6 6

**binnenscooter nvt 4 4 6

WETTEREN
ROESELARE

WILRIJK

HEVERLEE
GENK

WETTEREN
Biezeweg 13
9230 We� eren
09 292 20 24

HEVERLEE
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

WILRIJK
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

GENK 
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

ROESELARE
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00


