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Nieuwsbrief nr. 1

Hartlanders' Trike in opmars.
Hartlanders’ Trike is 2 jaar geleden gestart als een uit de hand gelopen hobby.
Begonnen met 1 model, de M09, al dan niet met elektrische aandrijving.
Inmiddels is de M09 aangepast tot M09-F, beter opvouwbaar en lichter.
Er is deze winter hard gewerkt aan nieuwe modellen.
Als je de M09-F als middenklasse van de modellen van Hartlanders’ Trike ziet, komt er een
nieuwe serie in de aanloop klasse bij, de Transformer.
De Transformer heeft 4 modellen waar Hartlanders’ Trike er 3 gaat voeren.
Een Trike, met 2 wielen voor, een Delta, met 2 wielen achter en een Quad, op 4 wielen.
Daarnaast komt er een trike “Full Suspension”, deze komt in de hogere klasse.
Ook komt er een vervanger van de M15, de M15 mocht niet door Hartlanders’ Trike worden
geïmporteerd, ook de M15N komt in de hogere klasse.
Voorlopig zijn dit de nieuwigheden.
De modellen komen eind mei 2016 binnen.
Zodra de nieuwe modellen binnen zijn verschijnt er weer een nieuwsbrief.
U bent van harte uitgenodigd de modellen te bekijken en te proberen.

LIGFIETS Type: Transformer Quad.
2x vrijloop
Met 2x vrijloop heeft er altijd 1 wiel aandrijving in een bocht,
Indien dat wiel doorslipt komt er ook kracht op het andere wiel.
Bij een starre as gaat er altijd 1 wiel enorm wringen.
Er is ook een differentieel als optie.

Ligfiets Type: Transformer Trike
Opvouwbaar.
Achter derailleur 9 versnellingen

Ligfiets Type: Transformer Delta
Opvouwbaar
Achter derailleur 9 versnellingen

Voor meer informatie klik op de foto's om op de website van Hartlanders' Trike te komen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hartlanderstrike.nl toe aan
uw adresboek.

