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Wij zijn ‘made in Germany’

Sterke waarden 
sinds 1999.

ONDERNEMING

Wij zijn aanspreekbaar

Meer dan de werkplaats voor hulp
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Wij zijn ‘made in Germany’

Van A tot Z in Duitsland gemaakt

Wij zijn ter plaatse aanwezig

Eerst testen, dan kopen

Wij creëren veiligheid

Onze ervaring voor uw goede gevoel

Wij zijn duurzaam

Inclusie ook in onze werkplaatsen
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Met innovatie, 
expertise en 
het hart op de 
juiste plaats.

“We willen iedereen veilige mobiliteit in elke levensfase bieden. Daarbij staat voor 

ons het werken voor mensen met en zonder handicap centraal. Dat bepaalt onze 

positieve bedrijfscultuur.“

FILOSOFIE

Dichtbij de mensen, veilig in beweging. Sinds meer dan 

20  jaar zet pfautec zich in voor veilige en zelfbepaalde 

mobiliteit in alle levensfasen. Met innovatie, expertise en het 

hart op de juiste plaats creëren wij op die manier geschikte 

hulpmiddelen voor mensen met en zonder handicap. 

Van therapeutische fietsen tot speciale driewielers voor 

jongeren en volwassenen – wij zijn ervan overtuigd dat 

vooruitstrevende vervoersmiddelen nieuwe dimensies van 

vrijheid en levenskwaliteit creëren. Al onze hulpmiddelen 

zijn onderworpen aan zeer strenge kwaliteitscontroles en 

worden uitsluitend gemaakt in onze eigen werkplaatsen. 

Daarbij hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking 

met mensen: in ons bedrijf zijn mensen met een handicap 

op allerlei terreinen in dienst, wat de basis legt voor een 

levendige en diverse bedrijfscultuur.

6



 7



Een kwaliteit 
die overtuigt.

PRODUCTIE

In Quakenbrück begint een stukje innovatie, want onze 

vertrouwde fietsen voor iedereen worden volledig in eigen huis 

geproduceerd, vanaf het eerste ontwerp tot de constructie, 

tot aan de complete montage.
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Ruwe constructie

Laswerkplaats 

Zandstralen

Spuiten

Bandenmakerij

Opslag

Montage

 9



Wij houden van 
diversiteit.

DOELGROEPEN

De optimale oplossing voor elke behoefte.

Betrouwbare, zekere voortbeweging. 

Veiligheid voor mensen met beperkingen/handicap.

Meer levenskwaliteit door herwonnen mobiliteit.

A

Mensen die niet meer op een 

tweewieler durven fietsen.
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B

C

Mensen met een behoefte 

aan meer veiligheid in het 

wegverkeer.

Personen met lichamelijke & 

geestelijke beperkingen.

D

Mensen met 

evenwichtsstoornissen.
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Onze bestsellers
TOP 9

- hier is voor ieder wat wils.
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14 · Scoobo 
Veilig, onvermoeibaar & comfortabel

18 · Combo
Bijzonder knievriendelijk

22 · Roma
Energieke motorondersteuning

42 ·  Grazia
Robuuste en veilige hulp voor elke dag

34 · ScooterTrike VM
Ontspannen achterover leunen en genieten

46 · Trizon
Gemakkelijk op- en afstappen gegarandeerd

38 · Comfort VM
Stil, licht en krachtig 

11

44

77

22

55

88

33

66

99

26 · Passo
Comfort met automatische versnellingen

30 ·  Tibo4
De krachtpatser onder de vierwielers met stoeltje
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De Scoobo – 
veilig naar je 
bestemming, in de 
natuur en in de stad.

VEILIG, ONVERMOEIBAAR EN COMFORTABEL

47 kg 20 kg130 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

16/20" stalen frame, differentieel, achterbrug met vering, 

zitkussen met rugleuning (in hoogte + hoek verstelbaar), 

led-koplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, gelijksluitend 

slot, bagagemand achter, 7 versnellingen met vrijloop

TOEBEHOREN 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, comfortzadel met breder zitvlak en 

gevoerde rugleuning

pag.79

PRIJS 6.199,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SCT-04-00003

2
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Purion display Schijfrem voor en achter met parkeerfunctie1

7 versnellingen met vrijloop3

2

Bosch Active-Line-Plus motor · 500 Wh-accu4
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Tot ver buiten de 
grenzen van de stad.

De Scoobo combineert comfortabel en sportief fietsen in 

alle levensfasen en laat u moeiteloos ook langere afstanden 

afleggen. De elektrische driewieler is zowel geschikt 

voor uitgebreide shoppingtoeren en stadsrondritten, als 

voor ontspannen uitstapjes in de natuur. Onze Scoobo 

is  eenvoudig,  vei l ig en intuït ief te bedienen en een 

comfortabel voertuig waarmee u alles goed kunt overzien: 

stuur, pedalen, versnellingen en voorwiel liggen in het 

blikveld. Het grote en comfortabele zadel kan bovendien 

moeiteloos in hoogte en hoek worden versteld, zodat 

u tijdens uw toer niet alleen ontspannen kunt zitten, maar 

ook steeds een goede kijk op het verkeer hebt.

Bereik veilig uw bestemming

Vo o r i e d ere en d i e h et gr aag l i c ht w i l  h eb b en .  H et 

comfortabele, royale zadel kan snel en eenvoudig in hoogte 

en hoek worden versteld. Dat zorgt voor een ontspannen 

zitpositie, van waaruit u het verkeer veilig kunt overzien. 

Om te stoppen neemt u gewoon één voet van de pedaal en 

u bereikt zittend de grond.

KRACHTIG
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A

1960 mm

B

500 - 630 mm 

C

760 - 1040 mm

D

350 mm

E

1060 - 1110 mm 

Geveerde 

achterbouw

Krachtige Bosch Active-

Line-Plus aandrijving

Bereik tot 

ca. 75 km 

A

B

C

E

D

F

800 mm

F
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De Combo – 
een ontspannen 
fietsgevoel.

KNIEVRIENDELIJK EN COMFORTABEL

41 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

24/24" stalen frame, lage brede instap, differentieel, 

ledkoplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, parkeerrem, 

bagagemand achter, gelijksluitend slot, 7 versnellingen met 

terugtraprem, bySchulz Speedlifter Classic

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, 7 versnellingen met vrijloop en hydraulische 

schijfremmen (v + a)

pag.79

PRIJS 5.099,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-04-00004

18



De afbeelding toont de standaarduitrusting

Purion display  Bosch Active-Line-Plus motor · 500 Wh-accu1

7 versnellingen met terugtraprem3

2

Bagagemand achter4
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Comfortabel zitten en fietsen

De Combo is geschikt voor iedereen die van comfort houdt. 

Dankzij de naar achteren hellende zadelbuis en het hoge stuur 

is het fietsen op de Combo ook zonder lichamelijke inspanning 

kinderspel en is het ook gemakkelijk om op en af te stappen. 

Als het zadel optimaal is afgesteld, bereikt men de grond met 

de voeten ook zittend heel eenvoudig.

Ook op 
lange tochten.

COMFORTABEL

Wie op zoek is naar een krachtig, onvermoeibaar en wendbaar 

maatje met veel zitcomfort, is bij onze Combo aan het juiste 

adres. De achterwaartse zitpositie, het hoge stuur en het 

brede zadel met kleine rugleuning zorgen voor veel comfort, 

zelfs op langere tochten. Uitgerust met een e-drive systeem 

van Bosch en een krachtige 500 Wh-accu vindt u met onze 

Combo een betrouwbare ondersteuning in uw dagelijks 

leven en een bijzonder comfortabel voertuigconcept dat 

voor iedereen intuïtief en gemakkelijk te bedienen is. De 

grote mand biedt bovendien voldoende ruimte voor alles wat 

u nodig hebt voor een geslaagd en ontspannen uitstapje.
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Ontspannen, naar achteren 

verplaatste zitpositie

Krachtige aandrijving: 

Bosch Active-Line-Plus

Bereik tot 

ca. 75 km

D

C

B

A

A

1870 mm

B

520 - 530 mm

C

740 - 920 mm

D

270 mm

E

1110 - 1150 mm

F

750 mm

E

F
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De Roma - 
inclusief wind 
in de rug.

ENERGIEKE MOTORONDERSTEUNING

42 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

24/24" stalen frame, lage, brede instap, differentieel, led-

koplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, verende 

voorvork, verende zadelpen, parkeerrem, bagagemand achter, 

gelijksluitend slot, 7 versnellingen met terugtraprem, bySchulz 

Speedlifter Classic

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, afsluitbare bagagebox achter, bagagemand 

voor, 7 versnellingen met vrijloop en hydraulische schijfremmen 

(v + a)

pag.79

PRIJS 4.699,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-04-00002
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Purion display Lage, brede instap1

7 versnellingen met terugtraprem3

2

Bosch Active-Line motor - 400 Wh-accu4
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Veiligheid op lange tochten

Optimale elektrische ondersteuning dankzij de krachtsensor 

en een groot bereik tot 65 km – onze Roma is het ideale 

maatje voor langere tochten. Deze e-trike biedt energieke 

ondersteuning met één druk op de knop. Het display 

toont alle belangrijke functies in één oogopslag. Een 

inschakelbaar, op accu werkend elektrisch licht behoort 

eveneens tot de leveringsomvang.

Altijd een goed 
overzicht.

COMFORTABEL

Onze Roma is echt een elektrische feel-good driewieler. Hier 

kunt u heel simpel energieke ondersteuning krijgen met één 

druk op de knop. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Bosch 

Active-Line-aandrijving, die dankzij de soepele krachtsensor 

voor een optimale elektrische ondersteuning zorgt. Het 

ingebouwde display toont u daarbij alle belangrijke functies: 

van de gemiddelde snelheid tot uw dagelijkse kilometers en 

de maximumsnelheid krijgt u alles overzichtelijk te zien. Mee 

inbegrepen in de vaste uitrusting is een inschakelbaar, op 

accu werkend elektrisch licht. Goed om te weten: voor deze 

elektrische driewieler is geen rijbewijs of verzekering nodig.
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Optimale elektrische 

ondersteuning door 

krachtsensor

Krachtige aandrijving:

Bosch Active-Line motor

Bereik tot  

ca. 65 km

A

B

C
E

D

A

1980 mm

B

530 - 550 mm

C

700 - 890 mm 

D

180 mm

E

1150 - 1250 mm 

F

750 mm 

F
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45 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

24/24" stalen frame, lage brede instap, differentieel, verende 

voorvork, verende zadelpen, led-koplamp + achterlicht via 

accu, lekvrije banden, gelijksluitend slot, bagagemand achter, 

5 automatische versnellingen met vrijloop, bySchulz Speedlifter 

Classic

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, afsluitbare bagagebox achter,

Bagagemand voor

pag.79

PRIJS 5.899,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-08-00001

De Passo -  
veel vrijheid 
voor onderweg. 

COMFORT EN AUTOMAAT IN ÉÉN
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Schijfremmen voor en achter met parkeerfunctie1

5 versnellingen met vrijloop & automatische schakeling3

Lage, brede instap2

Shimano Steps Motor E6100 · 504 Wh-accu4
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Met onze Passo komt u altijd aan. Wie geen trek heeft in 

technische speeltjes en gewoon automatisch onderweg wilt 

zijn, die vindt in deze e-trike zijn ideale maatje. Uitgerust 

met een krachtige Shimano Steps E6100 motor en een 

automatische transmissie met 5 versnellingen is de lastige 

strijd om de juiste versnelling te vinden eindelijk verleden 

tijd. Hoge veiligheidsstandaards, hydraulische schijfremmen 

en een parkeerfunctie voor veilig parkeren ronden deze 

e-trike mooi af. De kleinere 24" wielen zorgen bovendien 

voor een laag zwaartepunt waardoor u met deze elektrische 

driewieler kunt genieten van een bijzonder veilig fietsgevoel. 

Sterke ondersteuning in de rug

Passo is als het ware gemaakt voor iedereen die graag 

simpel en ongecompliceerd op pad wilt zijn. Hier gaat een 

stil en toch sterk motorsysteem gepaard met automatische 

versnellingen waardoor u zich volledig kunt concentreren op 

uw tocht. Geniet van de omgeving en laat u ondersteunen 

door de techniek van deze e-trike: Passo biedt u dankzij 

zijn gemakkelijke omgang en technische intelligentie veel 

speelruimte op uw toeren.

Op alle straten 
onderweg.

VEILIG
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Automatische 

versnellingen

Krachtige Shimano 

motor met 504 Wh-accu

A

1930 mm 

B

640 - 670 mm

C

800 - 960 mm 

D

150 mm 

E

1100 - 1160 mm

F

780 mm

A

B

C
E

D

Bereik <70 km 

dankzij 504 Wh-accu

F
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55 kg 20 kg150 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/20" stalen frame, differentieel, geveerde achterbouw, 

zitkussen met rugleuning (hoogte + hoek verstelbaar), led-

koplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, gelijksluitend 

slot, 8 versnellingen met vrijloop

TOEBEHOREN 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, comfortzadel met breed zitvlak en 

gevoerde rugleuning

pag.79

PRIJS 6.999,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-QUAD-04-00001

De Tibo4 – 
met kracht 
naar voren. 

DE KRACHTPATSER ONDER DE VIERWIELER MET STOELTJE
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Hydraulische schijfremmen voor & achterLage instap1

Versnellingsnaaf met 5 versnellingen, 

vrijloop & automatische schakeling

3

2

4

P
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u
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it

Purion display Bosch Performance-Line motor · 500 Wh-accu1

Schijfrem voor en achter met parkeerfunctie3

2

8 versnellingen met vrijloop4

1

2

3

4
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Met onze T ibo4 haalt u  een bi jzonder krachtige en 

comfortabele vierwieler met stoeltje in huis. Aangedreven 

door een Bosch Performance-Line motor en uitgerust met 

een stevige 500 Wh-accu en hydraulische schijfremmen 

brengt de Tibo4 u overal met de nodige kracht naar toe. 

Daarbij kunnen de hoogte en de hoek van het comfortabele 

en royale zadel gemakkelijk worden versteld zodat u ook 

voor langere uitstapjes uitstekend gewapend bent. Dankzij 

de intuïtieve bediening en het veilige gevoel van vier wielen 

hebt u hier altijd een betrouwbaar en sportief maatje aan uw 

zijde.

Altijd prettig op pad

Het comfortabele, royale zadel kan snel en eenvoudig 

in hoogte en hoek worden versteld en zorgt zo voor een 

ontspannen zitpositie. Dit alles wordt gecombineerd met de 

krachtige Bosch Performance-Line motor met een degelijke 

500 Wh-accu en hydraulische schijfremmen.

Op vier wielen 
vooraan.

KRACHTIG
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Geschikt voor zware 

(<150 kg) personen

Degelijke motor:

Bosch Performance-Line

Bereik <60 km 

dankzij 500 Wh-accu

A

1440 mm

B

600 - 660 mm 

C

760 - 1060 mm

D

220 mm

F

860 mm

E

1120 - 1170 mm 

A

B

C
E

D

F

 33



De ScooterTrike  
(VM) – comfortabel 
en simpel.

ACHTEROVER LEUNEN EN GENIETEN

PRIJS (bruto VK/€)

GEWICHT

2.849,00  

21-SCT-01-00006

35 kg

20 kg100 kg 20 kg100 kg

41 kg

ScooterTrike (zonder motor)UITVOERING ScooterTrike VM (met motor)

4.649,00  

21-SCT-03-00001

STANDAARDUITRUSTING

BELASTBAARHEID 

OPTIES Speciale kleur lak, lekvrije banden, 7 versnellingen met 

vrijloop en rollerbrake, comfortzadel met breed zitvlak en 

gevoerde rugleuning, accu 482 Wh in plaats van 324 Wh

pag.79

TOEBEHOREN 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 pag.74

16/20" stalen frame, differentieel, 

geveerde achterbouw, zitkussen 

met rugleuning (hoogte + hoek 

verstelbaar), led-koplamp 

+ achterlicht, naafdynamo, 

parkeerrem, bagagemand achter, 

7 versnellingen met terugtraprem

extra: Ansmann voorwiel 

motorsysteem  

324 Wh-accu, lekvrije banden, 

ringslot, led-koplamp 

+ achterlicht via accu

34



De afbeelding toont de standaarduitrusting (model: ScooterTrike VM)

7 versnellingen met terugtraprem1

VM: Ansmann voorwiel-motorsysteem · 324 Wh-accu3

Bagagemand achter2

A
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u
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1

2

3
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Comfortabel op pad

Onze ScooterTrike is bedacht voor iedereen die van gemak 

houdt. Het royale zadel kan snel en eenvoudig in hoogte 

en hoek worden versteld. Dat zorgt voor een ontspannen 

zitpositie, van waaruit men het verkeer altijd veilig kan 

overzien. Om te stoppen neemt u gewoon één voet van de 

pedaal en u bereikt zittend de grond.

Met de nodige 
lichtheid op pad.

SPORTIEF

Onze ScooterTrike combineert comfortabel e nsportief 

fietsplezier en valt vooral op door de eenvoudige bediening. 

Het hoge zadel creëert een comfortabele en rechte 

zitpositie waardoor u uw fiets niet alleen intuïtiever en 

eenvoudiger kunt bedienen, maar ook gemakkelijk langere 

trajecten kunt afleggen. Het 16" grote voor wiel zorgt 

ondanks zijn formaat voor een behoorlijke wendbaarheid 

in de stad en op het platteland. Trouw aan het motto 

‘Opstappen en wegfietsen’ is onze ScooterTrike daarom 

het ideale instapmodel. Goed om te weten: dit model is ook 

verkrijgbaar met elektromotor en heet dan ScooterTrike VM.

36



Comfortabel zitten 
Knievriendelijke 

trappositie

Geveerde 

achterbouw

A

1990 mm

B

540 - 620 mm 

C

760  - 1040 mm

D

470 mm 

E

1130 - 1180 mm 

F

780 mm 

A

B

C

E

D

F
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De Comfort 
(VM) – een echt 
allroundtalent.  

STIL, LICHT EN KRACHTIG

PRIJS (bruto VK/€)

GEWICHT

2.299,00  

21-SHO-01-00005

32 kg

20 kg100 kg 20 kg100 kg

37 kg

Comfort (zonder motor)UITVOERING Comfort VM (met motor)

4.099,00  

21-SHO-03-00004

STANDAARDUITRUSTING

OPTIES

TOEBEHOREN

BELASTBAARHEID 

Speciale kleur lak, lekvrije banden, bagagemand voor,  

7 versnellingen met vrijloop en rollerbrake, voorwielmotor 

met display, accu 482 Wh in plaats van 324 Wh

pag.79

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 pag.74

24/24“ stalen frame, lage, 

brede instap, differentieel, 

led-koplamp + achterlicht, 

naafdynamo, parkeerrem, 

bagagemand achter, 

7 versnellingen met terugtraprem, 

bySchulz Speedlifter Classic

extra: Ansmann voorwiel-

motorsysteem · 324 Wh-accu, 

led-koplamp + achterlicht via 

accu, lekvrije banden, ringslot
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De afbeelding toont de standaarduitrusting (model: Comfort FM)

P
ar

el
b

ei
g

e

Ringslot1

Bagagemand achter3

7 versnellingen met terugtraprem2

VM: Ansmann voorwiel-motorsysteem · 324 Wh-accu4

1

2

3

4
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Breed zadel, hoge rugleuning en een lage instap maken van 

onze Comfort driewieler een aangenaam en veilig maatje. 

De naar binnen gekantelde zitpositie maakt het op- en 

afstappen eenvoudiger, de keline rugleuning biedt u de 

nodige veiligheid om ook op langere tochten stevig in het 

zadel te zitten. Goed om te weten: onze Comfort driewieler 

voor volwassenen is ook verkrijgbaar in een elektrische 

versie. De elektrische versie Comfort VM is een waar 

allroundtalent: Stil, licht en krachtig biedt het motorsysteem 

maar l iefst zes verschillende ondersteuningsstanden 

zodat het zich helemaal kan instellen op uw persoonlijke 

behoeften. De sterk naar achteren verplaatste zitpositie 

en het hoge stuur zorge ndaarbij  voor een maximaal 

ontspannen fietsgevoel.

Veiligheid door overzicht

Bij onze Comfort zegt de naam alles al. Hier staan u veel 

comfort, gemak en veiligheid te wachten. Als het zadel 

goed is ingesteld komt u ook zittend met uw voeten op de 

grond. De schuine zadelbuis en de daardoor naar achteren 

gekantelde zitpositie bieden u niet alleen veel stabiliteit, 

maar ook een goed overzicht over uw voor wiel en uw 

omgeving.

Gemakkelijk te sturen, 
comfortabel om op te zitten.

COMFORTABEL
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A

1870 mm 

B

520 - 530 mm 

C

740 - 920 mm 

D

270 mm

E

1110 - 1150 mm

Ontspannen, naar achteren 

verplaatste zitpositie 
Lage instap

Breed zadel en 

rugleuning

D

C

B

A

E

F

F

750 mm
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48 kg 25 kg120 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

26/24" stalen frame, lage, brede instap, differentieel, led-

koplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, verende 

voorvork, verende zadelpen, parkeerrem, afsluitbare bagagebox 

achter, gelijksluitend slot, 7 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, bagagemand voor, 7 versnellingen met 

vrijloop en hydraulische schijfremmen (v + a)

pag.79

PRIJS 5.499,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-REH-04-00001

De Grazia –  
een betrouwbare 
hulp voor elke dag.  

ROBUUST EN VEILIG
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Purion display1

7 versnellingen met terugtraprem3

Lage, brede instap2

Bosch Active-Line-Plus motor · 500 Wh-accu4

R
o

ta
x 

Zi
lv

er

1

2 3

4
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Robuust, veilig en onvermoeibaar. Dankzij zijn krachtige 

Bosch Active-Line-Plus motorsysteem en het grote bereik 

wordt u hier bijgestaan door een robuuste en veilige hulp voor 

elke dag. De Grazia laat u ook op langere toeren niet in de 

steek en kent vier verschillende trapondersteuningsstanden.

Ongecompliceerd onderweg

Met de lage instap dankzij de klassieke framevorm kunt 

u  probleemloos op- en afstappen. Een pluspunt: de power-

packs van de Active-Line zijn lithium-ion accu’s met 500 Wh 

energie, die niet alleen bijzonder lang meegaan maar ook 

eenvoudig in en uit te bouwen zijn en direct aan de fiets 

geladen kunnen worden.

Altijd de juiste 
ondersteuning.

KRACHTIG
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A

2070 mm 

B

550 - 580 mm

C

780 - 920 mm

D

180 mm 

E

1040 - 1100 mm

F

750 mm

Brede,  

lage instap

Gemakkelijk op- en 

afstappen 

Grote, afsluitbare 

bagagebox

B

C
E

D

F

A
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37,5 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

16/20" stalen frame, differentieel, geveerde achterbouw, 

gevoerd zadel met rugleuning (hoogte + hoek verstelbaar), 

led.koplamp + achterlicht, naafdynamo, lekvrije banden, 

bagagemand achter, 7 versnellingen met vrijloop

TOEBEHOREN 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, comfortzadel met breder zitvlak en 

gevoerde rugleuning

pag.79

PRIJS 3.599,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SCT-01-00007

De Trizon –  
fietsen met stijl.

SPORTIEF & VEILIG

2

46



De afbeelding toont de standaarduitrusting

Parkeerhendel 1

Comfortabel, royaal zadel3

Schijfrem voor en achter met parkeerfunctie2

Ir
o

n 
G

lim
m

er

1

3
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We geven meteen toe dat Trizon al de nodige historie ahcter 

de rug heeft: als verdere ontwikkeling van onze ScooterTrikes 

komt de driewieler aanzetten met veel sportief fietsplezier. 

Hier worden hydraulische schijfremmen, een soepele 

7 versnellingen nexus vrijloopnaaf van Shimano en een slim 

gebouwd frame gebundeld. De hoogte en de hoek van 

het comfortabele, royale zadel kunnen bovendien worden 

versteld zodat u niet alleen ontspannen zit maar ook altijd een 

goed overzicht heeft van uw omgeving. Veilig stoppen: om te 

stoppen neemt u gewoon één voet van de pedaal en u bereikt 

zittend de grond.

Met gemak van A naar B

Trizon herbergt een sportief,  vei l ig en comfortabel 

voertuigconcept dat voor iedereen intuïtief te bedienen is. 

Hoogte en hoek van het comfortabele, royale zadel zijn in 

een mum van tijd versteld en zorgen zo voor een ontspannen 

zitpositie.

Stijlvol naar uw bestemming.

SPORTIEF 
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A

1960 mm

B

500 - 630 mm

C

760 - 1040 mm 

D

350 mm 

E

1060 - 1110 mm 

F

760 mm 

Geveerde 

achterbouw

Knievriendelijke benenstand 

bij het fietsen

Schijfrem voor 

en achter

A

B

C

E

D

F
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pfautec 
driewielers

VOOR ELK WAT WILS

Voertuigen met drie wielen winnen meer en meer 

aan betekenis. Met name voor personen met mobiele 

beperkingen vormen ze een belangrijk hulpmiddel.

Een beetje meer zelfbeschikking en een stukje 

levensvreugde heroveren – hier komen onze driewielers 

om de hoek kijken.
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27 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

26/24" stalen frame, differentieel, led-koplamp 

+ achterlicht, naafdynamo, parkeerrem, bagagemand achter, 

3 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, verende voorvork, verende zadelpen, 

lekvrije banden, afsluitbare bagagebox achter, bagagemand 

voor, 7 versnellingen met terugtraprem, voorwielmotor/

display/324 Wh-accu, voorwielmotor/display/482 Wh-accu 

pag.79

PRIJS 1.799,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-01-00002

De Proven – 
veiligheid in een 
klassiek design. 

EEN VEILIG RIJGEVOEL OP ALLE WEGEN 
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Naafdynamo1

Bagagemand achter3

3 versnellingen met terugtraprem2

D
ie
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3

1

2

3
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33 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

26/24“ stalen frame, lage, brede instap, differentieel, led-

koplamp + achterlicht, naafdynamo, parkeerrem, bagagemand 

achter, 3 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, verende voorvork, verende zadelpen, lekvrije 

banden, afsluitbare bagagebox achter, bagagemand voor, 

7 versnellingen met vrijloop en rollerbrake, voorwielmotor, 

display (zie Napoli)

pag.79

PRIJS 1.949,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-01-00001

De Classic – 
ideaal voor uw 
transporten.

UW FLEXIBELE HULPJE
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Lage, brede instap1

Bagagemand achter3

3 versnellingen met terugtraprem2

St
aa

lb
la

u
w

1
2

3
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29 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

26/24" aluminium frame, lage, brede instap, differentieel, 

verende voorvork, verende zadelpen, led-koplamp + achterlicht, 

naafdynamo, parkeerrem, bagagemand achter, 7 versnellingen 

met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, lekvrije banden, bagagemand voor, 

voorwielmotor/display/324 Wh-accu, voorwielmotor/

display/482 Wh-accu

pag.79

PRIJS 2.199,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-01-00003

De Special – 
stabiel en 
helemaal niet 
zwaar.

EEN ROBUUSTE LICHTGEWICHT
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

Licht aluminium frame1

7 versnellingen met terugtraprem3 Bagagemand achter4

Lage, brede instap2

 R
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De Napoli – 
met weinig 
krachinspannig, 
veel elan.

ZWIERIG OP PAD

38 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

26/24“ stalen frame, lage, brede instap, differentieel, led-

koplamp + achterlicht via accu, lekvrije banden, parkeerrem, 

ringslot, bagagemand achter, 3 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, verende voorvork, verende zadelpen, 

7 versnellingen met terugtraprem, 7 versnellingen met vrijloop 

en rollerbrake, bagagemand voor, afsluitbare bagagemand 

achter, accu 482 Wh in plaats van 324 Wh

pag.79

PRIJS 3.749,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-SHO-03-00002
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Ringslot1

3 versnellingen met terugtraprem3 VM: Ansmann voorwiel-motorsysteem · 324 Wh-accu4

Lage, brede instap2

De afbeelding toont de standaarduitrusting

3

1

2
3

4
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De Ally (VM) – 
klein, maar o la la.

HET TROUWE MAATJE

PRIJS (bruto VK/€)

GEWICHT

2.249,00  

21-SHO-01-00004

33 kg

20 kg100 kg 20 kg100 kg

38 kg

Ally (zonder motor)UITVOERING Ally VM (met motor)

4.049,00  

21-SHO-03-00003

STANDAARDUITRUSTING

BELASTBAARHEID 

OPTIES Speciale kleur lak, verende zadelpen, bagagemand voor, 

afsluitbare bagagemand achter, 7 versnellingen met vrijloop 

en rollerbrake, accu 482 Wh in plaats van 324 Wh

pag.79

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 pag.74

24/24" stalen frame, lage, 

brede instap, differentieel, 

naafdynamo, led-koplamp 

+ achterlicht, verende voorvork, 

parkeerrem, bagagemand 

achter, 7 versnellingen met 

terugtraprem, bySchulz 

Speedlifter Classic

extra: Ansmann voorwiel-

motorsysteem · 324 Wh-accu, 

led-koplamp + achterlicht via 

accu, lekvrije banden, ringslot
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De afbeelding toont de standaarduitrusting (model: Ally VM)

Ringslot1

7 versnellingen met terugtraprem3 VM: Ansmann voorwiel-motorsysteem · 324 Wh-accu4

Lage, brede instap2
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De Siena – 
vooruitziend 
fietsen. 

ALTIJD EEN GOED OVERZICHT

36 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/26“ stalen frame, lage, brede instap, led-koplamp 

+ achterlicht, parkeerrem, hydraulische schijfremmen voor, 

verende zadelpen, elastomeervering, bagagemand voor, 

7 versnellingen met terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, lekvrije banden, 7 versnellingen 

met vrijloop, bagagemand achter

pag.79

PRIJS 3.199,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-TBI-01-00001
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Bagagemand voor1 7 versnellingen met terugtraprem3Lage, brede instap2

De afbeelding toont de standaarduitrusting

P
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1

2

3
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47 kg 20 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

20/26“ stalen frame, lage, brede instap, led-koplamp 

+ achterlicht via accu, lekvrije banden, parkeerrem, 

hydraulische schijfremmen voor, verende zadelpen, ringslot, 

elastomeervering, bagagemand voor, 7 versnellingen met 

terugtraprem

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, 7 versnellingen met vrijloop, accu 

482 Wh in plaats van 324 Wh

pag.79

PRIJS 5.199,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-TBI-02-00001

De Asolo –  
altijd een goed 
overzicht.

EEN ELEKTRISCHE FEEL GOOD T-BIKE
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De afbeelding toont de standaarduitrusting

M
at

zw
ar

t

Display met bediening aan het stuur1

Ringslot3 Bafang Max-Drive motor · 324 Wh-accu4

7 versnellingen met terugtraprem2

1

3

4

2
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28 kg 10 kg100 kg

STANDAARDUITRUSTING

GEWICHT & 
BELASTBAARHEID 

24/20" stalen frame, lage, brede instap, differentieel, led-

koplamp + achterlicht, verende voorvork, naafdynamo, 

parkeerrem, bagagemand achter, 3 versnellingen met 

terugtraprem, bySchulz Speedlifter Classic

TOEBEHOREN 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18

Standaarduitrusting zonder verdere opties 

pag.74

OPTIES Speciale kleur lak, verende zadelpen, lekbrije 

banden, bagagemand voor, 7 ver met terugtraprem, 

7 versnellingen met vrijloop en rollerbrake, voorwielmotor/

display/324 Wh-accu, voorwielmotor/display/482 Wh-accu 

pag.79

PRIJS 2.199,00  

Bruto VK/€

ARTIKELNUMMER 21-REH-01-00002

De Mobile – 
het kleine  
instap-model.

IDEAAL VOOR ADOLESCENTEN
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Gemakkelijk te bedienen V-rem / parkeerrem1

3 versnellingen met terugtraprem3 Verende voorvork4

Naafdynamo2

De afbeelding toont de standaarduitrusting
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Zo start 
iedereen met 
een goed 
rijgevoel.

TWEEWIELERS

De tweewielmodellen van de firma pfautec hebben 

allemaal de twee belangrijkste aspecten van mobiliteit met 

beperking als doel: veiligheid en rijcomfort.

68
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S1 & S3 – 
veilig op alle 
wegen.

PRAKTISCH EN VEILIG

PRIJS (bruto VK/€)

GEWICHT

1.199,00  

21-ZW-01-00001

17 kg

20 kg100 kg 20 kg100 kg

22 kg

S1  (zonder motor)UITVOERING S3  (met motor)

2.599,00  

21-ZW-03-00001

STANDAARDUITRUSTING

BELASTBAARHEID 

OPTIES Speciale kleur lak, 7 versnellingen met vrijloop (in plaats 

van 7 versnellingen met terugtraprem), accu 482 Wh in 

plaats van 324 Wh

pag.79

26" aluminium frame, lage instap, 

led-koplamp + achterlicht, lekvrije 

banden, naafdynamo, ringslot, 

verende voorvork, verende 

zadelpen, 7 versnellingen met 

terugtraprem

extra: Ansmann voorwiel-

motorsysteem · 324 Wh-accu, 

led-koplamp + achterlicht via 

accu
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De afbeelding toont de standaarduitrusting (model: S3)

Aluminium frame1

Ringslot3 VM: Ansmann voorwiel-motorsysteem · 324 Wh-accu 4

7 versnellingen met terugtraprem2

2

1

3

4
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Voor elk model 
wat bijzonders.

TOEBEHOREN & OPTIES

Hier vindt u alles wat de omgang met uw toekomstige driewieler 

gemakkelijker en prettiger maakt. Om u een beter overzicht te 

kunnen bieden hebben we de artikelen onderverdeeld in verschillende 

productgroepen. Zo kunt u zich snel en zonder problemen een goede 

indruk verschaffen.
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3

Maat <40  ·  Art.nr.: 17-26-01-00013  ·  160,00 €

Maat 40-43  ·  Art.nr.: 17-26-01-00014  ·  160,00 €

Maat >44  ·   Art.nr.: 17-26-01-00015  ·  160,00 €

Voetkom
ter stabilisering van de voeten

4

Comfortzadel
verhindert afglijden naar voren 

Art.nr.: 17-19-04-00006  ·  380,00 €

1

Art.nr.: 17-26-01-00008  ·  49,00 €

Houderset voor loophulpmiddelen
ter montage aan de klassieke driewieler

2

Houder voor loophulpmiddelen
incl. montagehouder voor driewielers met stoel

Art.nr.: 17-26-01-00043  ·  88,90 €
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5

Klein (190 x 70 x 145 cm)  ·  Art. nr.: 17-26-01-00041  ·  59,90 €

Groot (200 x 80 x 130 cm)  ·  Art. nr.: 17-26-01-00040  ·  59,90 €

Weerbescherming
beschermt tegen weersinvloeden

6

Achteruitkijkspiegel
altijd het overzicht bewaren

Art.nr.: 17-26-01-00009  ·  34,00 €

Schakelhulp (ergonomisch)
ontspannen schakelen – zonder grote krachtinspanning

Art.nr.: 17-26-01-00044  ·  89,90 €

7

8

Rechts  ·  Art.nr.: 17-26-01-00030  ·  269,00 €

Links  ·  Art.nr.: 17-26-01-00031  ·  269,00 €

Invaliden-cranks
om de trapradius te verkleinen

Bij alle prijzen gaat het om bruto VK/€ gegevens.  75



9

Crankverkorter rond
om de afstand tussen pedalen en zadel te verkorten  

Art.nr.: 17-26-01-00037  ·  99,00 €

10

Crankverkorter met adapter
om verschillen in beenlengte te compenseren

zonder adapter · Art. nr.: 17-26-01-00007  ·  60,00 €

adapter · Art.nr.: 17-26-01-00029  ·  15,00 € stuk

12

Voetfixeerder
verhindert afglijden naar voren 

Art.nr.: 17-26-01-00010  ·  85,00 €

11

Beenfixering
ter stabilisering van benen & voeten

Art.nr.: 17-26-01-00002  ·  399,00 €
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14

Handfixering
voor een beter houvast van de hand op het stuur

Art.nr.: 17-26-01-00017  ·  139,00 €

13

Hometrainerpedalen
voor eenvoudige en snelle bevestiging

Art.nr.: 17-01-01-00046  ·  27,90 €

15

Radius-stuurbeugel
alles onder controle

 Art.nr.: 17-26-01-00020  ·  130,00 €

16

Art.nr.: 17-07-01-00063  ·  69,00 €

Veiligheidsslot
ter beveiliging van uw driewieler

 77Bij alle prijzen gaat het om bruto VK/€ gegevens.



17

12"  ·  Art.nr.: 17-20-01-00001  ·  495,00 €

16"  ·  Art.nr.: 17-20-01-00002  ·  495,00 €

20"  ·  Art.nr.: 17-20-01-00003  ·  495,00 €

24"  ·  Art.nr.: 17-20-01-00004  ·  495,00 €

26"  ·  Art.nr.: 17-20-01-00005  ·  495,00 €

28"   ·  Art.nr.: 17-20-01-00006  ·  495,00 €

Therapiesteunwieltjes
Aanbouwset voor voorhanden fiets (geen pedelec)

18

Art.nr.: 17-02-02-00083  ·  79,00 €

Parkeerrem
verhindert het wegrollen bij het op- en afstappen 
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VOOR NOG MEER FIETSPLEZIER

Speciale kleur lak (21 kleuren beschikbaar) 186,00

79,00

39,00

93,00

349,00

131,00

1.799,00

2.058,00

210,00

49,00

329,00

Verende voorvork

Lekvrije banden

Afsluitbare bagagebox achter

7 versnellingen met terugtraprem (upgrade voor 3 versnellingen)

Verende zadelpen

Comfortzadel (breder zitvlak, gevoerde rugleuning –  voor driewielers met stoeltje)

Bagagemand voor

7 versnellingen met vrijloop en rollerbrake (upgrade voor 3 versnellingen)

Voorwielmotor, display, 324 Wh

Voorwielmotor, display, 482 Wh

Opties

UITERLIJK

COMFORT

TRANSPORT

VEILIGHEID

VERSNELLINGEN

ACCU

PEDELEC

Bruto VK/€

259,00

299,007 versnellingen met vrijloop en rollerbrake (upgrade voor 7 versnellingen)

Accu 482 Wh in plaats van 324 Wh (Ansmann & Bafang)

599,007 versnellingen met vrijloop en hydraulische schijfremmen, voor en achter (upgrade voor 

7 versnellingen)

 79Bij alle prijzen gaat het om bruto VK/€ gegevens.



RAL CODE BESCHRIJVING DESCRIPTION

RAL_1023 Verkeersgeel Bright Yellow

RAL_5014 Duifblauw Pigeon Blue

RAL_3020 Verkeersrood Bright Red

RAL_9005 Diep zwart Jet-Black

RAL_2004 Zuiver oranje Pure Orange

RAL_6005 Mosgroen Moss Green

RAL_5011 Staalblauw Steel Blue

RAL_1035 Parelbeige Pearl Beige

RAL_6004 Blauwgroen Blue Green

RAL_5009 Azuurblauw Azure Blue

RAL_9005 MAT Matzwart Matt Black

RAL_3004 Purperrood Crimson Red

RAL_7016 Antracietgrijs Anthracite

RAL_5013 Kobaltblauw Cobalt Blue

SPECIALE KLEUR LAK

Kleurenlijst
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RAL_HIGHLAND Highland Grey Highland Grey

RAL_4601 Azzurro Metallic dofmat Azzurro Metallic Dull-Matt

RAL_ROTAX Rotax Zilver Rotax Silver

RAL_9010 Zuiver wit Pure White

RAL_IRONGLIMMER Iron Glimmer P-5 Iron Glimmer

RAL_STONE Stown Brown Stone Brown

RAL_9018 Papyruswit Papyrus White

RAL CODE BESCHRIJVING DESCRIPTION

 81



Onze 
aandrijfsystemen

MOTORVARIANTEN

Het aandrijfconcept is een wezenlijk element voor een lichte en soepele 

voortbeweging. Wij kiezen voor verschillende systemen voor diverse 

eisenprofielen.

Sensor registreert hoe stevig in de pedalen wordt getrapt

Groter bereik dan bij de bewegingssensor

Zeer gevoelig bij het op gang komen

KRACHTSENSOR: 

Sensor registreert een draaiing van de trapas

Systeem geeft meteen ondersteuning bij het in beweging komen 

Vooral geschikt voor personen met weinig krachtreserves

BEWEGINGSSENSOR
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* Het bereik hangt af van de gekozen mate van ondersteuning, de geografische omstandigheden, het gewicht van de fietser, de gekozen 

accucapaciteit en het aantal keren opnieuw in beweging komen. De bereiken zijn realistisch bekeken, maar kunnen bij een groot aantal 

ongunstige factoren onder de genoemde waarden liggen.  83



VOORWIELMOTOR

Stil, licht,  
krachtig.

pfautec k iest voor de  toonaangevende aanbieder s 

van mobiele aandri jfsystemen.  Het pr incipe van de 

voorwielmotor (VM) luidt: zeer stil, zeer licht, zeer krachtig. 

De kleine, borstelloze motor met planeetwielmechanisme 

is daarvoor het beste voorbeeld. Per led-display kiest de 

fietser de gewenste motorondersteuning met maximaal zes 

standen. Ook de handige duwhulp tot 6 km/h wordt met een druk 

op een knop op het display geactiveerd. Dankzij de vrijloopfunctie 

van de motor voelt men ook zonder motorondersteuning 

nauwelijks weerstand.

ALLY VM COMFORT VM SCOOTERTRIKE VM S3NAPOLI

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Voorwielmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W

Max. koppel

40 Nm

Gewicht

2,1 kg

Soort sensor 

Beweging

Bereik*

324 Wh (< 40 km) ; 482 Wh (< 60 km)

Aantal standen

6 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit (optie)

324 Wh (482 Wh)

Gewicht

2,5 kg
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BAFANG MAX-DRIVE SYSTEEM 

Veel kracht,  
hoog koppel.

H e t B a f a n g M a x- D r i v e s y s t e e m b e s c h i k t  o v e r  e e n 

middenmotor met kracht sensor en een zeer hoog 

koppel. Per display en toetsenveld bij het handvat kunnen 

vijf verschillende ondersteuningsstanden en de duwhulp 

worden gekozen. Het centrale display geeft behalve de 

gekozen ondersteuningsstand en de laadtoestand van 

de accu nog verschillende snelheidsfuncties aan (snelheid, 

gemiddelde en maximale snelheid plus dagteller). Bij onze 

Bafang-aandrijvingen maken wij gebruik van gerenommeerde 

accu’s die zowel met 324 Wh al s met 482 Wh c apaciteit 

beschikbaar zijn.

ASOLO

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Middenmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W

Max. koppel

60 Nm

Gewicht

3,9 kg

Soort sensor 

Kracht

Bereik*

324 Wh (< 45 km) ; 482 Wh (< 65 km)

Aantal standen

5 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit (optie)

324 Wh (482 Wh)

Gewicht

2,5 kg
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BOSCH ACTIVE-LINE

Harmonische  
acceleratie.

De Bosch Active-Line middenmotor wordt in ons model 

Roma ingebouwd. De aandrijving van de gerenommeerde 

Duitse fabrikant werkt met een krachtsensor en wordt 

bediend via het overzichtelijke en gebruikersvriendelijke Purion-

display bij het handvat. De motor zorgt voor een harmonische 

acceleratie met max. 40 Nm.

ROMA

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Middenmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W 

Max. koppel

40 Nm

Gewicht

2,9 kg

Soort sensor 

Kracht

Bereik*

400 Wh (< 65 km)

Aantal standen

4 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit 

400 Wh

Gewicht 

2,5 kg
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BOSCH ACTIVE-LINE-PLUS

Ver komen  
met veel power.

De Bosch Active-Line-Plus middenmotor wordt in diverse 

modellen uit ons assortiment ingebouwd. De aandrijving 

van de gerenommeerde Duitse fabrikant werkt met een 

kracht sensor en wordt bediend via het overzichteli jke en 

gebruikersvriendelijke Purion-display bij het handvat.

GRAZIA COMBO SCOOBO

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Middenmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W

Max. koppel

50 Nm

Gewicht

3,2 kg

Soort sensor 

Kracht

Bereik*

500 Wh (< 75 km) 

Aantal standen

4 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit (optie)

500 Wh

Gewicht

2,7 kg
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BOSCH PERFORMANCE-LINE

Op elk moment de 
juiste ondersteuning.

De Bosch Performance-Line motor wordt bij ons model 

Tibo4 ingebouwd. Het is een van de meest veelzijdige 

aandrijfsystemen van de gerenommeerde Duitse fabrikant 

Bosch. Het aandrijfsysteem levert op elk moment de juiste 

ondersteuning – of u nou sportief door het landschap wilt 

cruisen, relaxed door de stad wilt fietsen of uw boodschappen wilt 

transporteren. De motor ondersteunt met een koppel tot 65 Nm 

en tot maximaal 25 km/h. Het Purion-display overtuigt door zijn 

optimale leesbaarheid en eenvoudige bediening.

TIBO4

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Middenmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W

Max. koppel

65 Nm

Gewicht

3,2 kg

Soort sensor 

Kracht

Bereik*

500 Wh (< 70 km)

Aantal standen

4 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit 

500 Wh

Gewicht

2,7 kg
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SHIMANO STEPS E6100

De optimale schakelstand 
voor uw behoeften.

De Shimano Steps E610 0 wordt bi j  ons model Passo 

ingebouwd. Drie krachtige ondersteuningsmodi en de 

automatische schakeling selecteren op elk moment de 

optimale schakelstand voor uw behoeften. Het centrale 

display geeft behalve de gekozen ondersteuningsstand en 

de laadtoestand van de accu nog verschillende snelheidsfuncties 

aan (snelheid, gemiddelde en maximale snelheid plus dagteller). 

Wanneer u iets wilt veranderen aan de instellingen van het 

motorsysteem, dan kunt u dat aanpassen via de bluetooth-

interface.

PASSO

MOTOR

SENSOR

ACCU

Motortype

Middenmotor met transmissie; 

zonder borstels

Spanning

36 V

Vermogen

250 W

Max. koppel

60 Nm

Gewicht

2,66 kg

Soort sensor 

Kracht

Bereik*

504 Wh (< 70 km)

Aantal standen

3 standen

Duwhulp

Ja (knop)

Licht via accu

Ja

Type accu

Li-ion

Capaciteit 

504 Wh

Gewicht

2,66 kg
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klassiek lange, 
lage instap

klassiek korte, 
lage instap

comfortabel

Classic
Napoli

VR-motor

Grazia
Active-Line-Plus

Ally

Mobile

Special

Proven

Ally VM
VR-motor

Passo
SHI Steps E6100

Roma
Active-Line

Comfort
Comfort VM

VR-motor

Combo 
Active-Line-Plus

Framevorm

zonder motor met motor zonder motor met motor zonder motor met motor

Onze  
frame-stamboom
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Fiets met stoeltje Front-driewieler Vierwieler

ScooterTrike

Trizon

ScooterTrike VM
VR-motor

Scoobo
Active-Line-Plus

Siena
Asolo

Bafang Max-Drive
Tibo4 

Peformance-Line

zonder motor met motor zonder motor met motor zonder motor met motor

Framevorm
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+49 5431 / 900 600 team@pfautec.de pfautec.de/nl

Hebt u vragen  
of suggesties?
Dan kunt u met alle plezier contact met ons opnemen via de 

volgende adressen. We verheugen ons op u.

Uw positieve ervaringen kunt u graag meedelen via een beoordeling op Google. Scan gewoon 

de QR-code om op onze Google beoordelingspagina te komen.

Mocht u een reden hebben om geen 5 sterren voor onze service en prestaties te geven, neem 

dan a.u.b. rechtstreeks contact op met ons. Wij hechten namelijk veel waarde aan een hoge 

klanttevredenheid.

Had u al contact met ons en bent u tevreden?
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Mis geen  
nieuws meer!
Wilt u altijd op de hoogte blijven en geen nieuws missen?  

Volg ons dan op de sociale media.
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Test onze 
fietsen bij u in 
de buurt.

pfautec

Fietsen van pfautec staan voor technologische expertise en maximale kwaliteit. 

Om u optimaal advies door geschoolde professionals en een uitstekende 

service te kunnen garanderen kiezen wij onze dealers met veel zorg.  

Meer informatie hierover vindt u op onze website:

Eerst testen, dan kopen. 

pfautec.de/nl/dealer-zoeken
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