
ATTITUDE
PURE VRIJHEID 



Of je nu wilt gaan sporten of je mobiliteit wilt vergroten, 
er is altijd een Attitud e die perfect bij jou past.
De Manual versie is licht van gewicht en sportief. Wil je 
tijdens het rijden elektrische ondersteuning? 
Dan is de Hybrid versie echt iets voor jou! Heb je 
toch liever een volledig elektrische versie, dan is dit 
geen probleem met de Power versie.

ERVAAR VRIJHEID ALS NOOIT TEVOREN 
MET DE NIEUWE QUICKI E ATTITUDE 
AANKOPPELFIETS. 

WHAT‘S YOUR  
ATTITUDE?

ATTITUDE Manual

2



ATTITUDE Hybrid ATTITUDE Power
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AANKOPPELEN IN 
EEN PAAR SECONDEN

Het aankoppelmechanisme op de Quickie Attitude is eenvoudig en zit stevig aan 
de voorzijde van de rolstoel vergrendeld. Omdat er geen extra koppeling nodig is, 
gaat er geen kostbare ruimte verloren. Niets staat jou en het comfort in de 
rolstoel in de weg.

De Attitude heeft een slim innovatief 
aankoppelmechanisme waarmee je binnen enkele 
seconden eenvoudig je Attitude kan aan- of afkoppelen. 
Ideaal als je geen tijd wilt verliezen of als je haast hebt.

1  De Attitude aan de pinnen koppelen  
 op de rolstoel

2   Draai het aankoppelmechanisme 
naar beneden

3  Vergrendel de Attitude door de rode  
 hendel naar achteren te trekken

Na het afkoppelen blijven twee 
kleine pinnen op de rolstoel achter 
die slechts 170 gram wegen

Ú  Hier staat het 
filmpje klaar 
om afgespeeld 
te worden! 
CHECK IT OUT!1  2  3  4



Met de nieuwe diepte- en hoekinstelling van de Attitude Manual en Hybrid ben je 
verzekerd van een ideale ergonomische crank positie. De juiste afstelling zorgt voor 
een energie-efficiënte rijervaring en geeft de vrijheid om zelfs lange afstanden 
probleemloos af te leggen

KIES JE IDEALE 
CRANK POSITIE

100 mm

28 °
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MANUAL   

In diepte- en hoek instelbare  
crank positie.

De Manual is ideaal voor jou als je meer kracht wilt
opbouwen en/of je uithoudingsvermogen wilt verbeteren 

door middel van recreatief fietsen.
Het 20” voorwiel en de derailleur met 30 versnellingen 

bieden uitzonderlijke rijprestaties! De Attitude Manual is 
licht van gewicht en makkelijk wendbaar, de perfecte 

aanvulling op jouw rolstoel.
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MANUAL | HYBRID | POWER

// VERSNELLING 3X10
De derailleur met 30 versnellingen is 
perfect voor alle terreinen. Met de 
schijfrem is het eenvoudig om je snel-
heid te regelen.

// KIES JE EIGEN STIJL
De crank en de kettingbeschermer is 
uit te voeren in verschillende kleuren.

// PARKEERREM
Een makkelijk werkende parkeerrem 
met vastzetfunctie, dit zit standaard op 
elke Attitude aankoppelfiets.

// TRIGGER SHIFT
Met de trigger shift aan het handvat is 
het soepel schakelen tijdens het rijden, 
daarnaast is de trigger shift eenvoudig 
met één hand te bedienen.
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De Hybrid combineert de voordelen van zelfstandig fietsen met 
de betrouwbaarheid van de elektrische ondersteuning. 

Hulp nodig bij het fietsen? De elektrische ondersteuning kan 
eenvoudig worde n ingeschakeld wanneer jij het nodig hebt. 

Dit is vooral handig bij tegen wind, steile hellingen of gewoon 
wanneer je meer snelheid wilt maken!

In diepte- en hoek instelbare  
crank positie.

HYBRID
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MANUAL | HYBRID | POWER

// LITHIUM-ION-ACCU
De Hybrid heeft een 17.5 Ah Lithium-
ion-accu welke energie opwekt tijdens 
het fietsen. Hierdoor heb je een grotere 
actieradius. De fietscomputer geeft de 
resterende accucapaciteit aan via de 
accu-indicatiemeter op het scherm.

// ALLES ONDER CONTROLE
Met de MMI van Neodrive heb je 
altijd alle gegevens bij de hand 
zoals snelheid, afstand of 
resterende accucapaciteit. 

// ERGONOMISCHE V-CRANK
De positie van de ergonomische 
handgreep voorkomt contact met het 
lichaam, dit is vooral te merken bij het 
nemen van scherpe bochte n.

// KRACHTIGE 250 WATT MOTOR
De krachtige 250 Watt motor heeft een 
topsnelheid van 25 km per uur en is 
ideaal voor heuvelachtig terrein of voor 
lange afstanden.
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De Power aankoppelfiets is krachtig, waardoor je makkelijk off-road 
kan rijde n of met gepaste snelheid door de straat heen kan
 cruisen. Je kan comfortabel en relaxt in je rolstoe l blijven 

zitten, je hoeft alleen maar de gashendel open te 
draaien om vooruit te komen. 

Zoek je grenzen op en ga overal naar toe met de 
Attitude Power!

POWER
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MANUAL | HYBRID | POWER

// KRACHTIGE 250 WATT MOTOR
De krachtige onderhoudsvrije motor is 
stil en heeft een top snelheid van 
23 km/u!

// LITHIUM-ION-ACCU
Een 9 of 13,4 Ah Lithium-ion-accu voor 
een grote actieradius. De Lithium-ion-
accu’s hebben een hoge energiedicht-
heid en geen geheugeneffect (capaci-
teitsvermindering bij het laden van een 
niet-lege accu).

// VOORVERLICHTING
De heldere koplamp is direct 
aangesloten op de accu.

// INSTELBAAR STUUR
Het ergonomische stuur is traploos 
in hoogte instelbaar via de stem. Het 
scherm van de fietscomputer toont een 
scala aan informati e, zoals de snelheid, 
rijtijd, rijafstand, totaal aantal 
kilometers, snelheidsmodus, etc.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voorframe breedte (+20mm): 260 - 460 mm 260 - 460 mm 260 - 460 mm

Crankbreedte: 470 mm 470 mm -

Cranklengte: 170 mm 170 mm -

Stuurbreedte: - - 570 mm

Shifter: Trigger shift of Grip shift Trigger shift of Grip shift -

Versnelling: 8 of 3x10 10 -

Wielmaat: 20“ 20“ 16“

Rem: Schijfrem (180 mm) Schijfrem (180 mm) Schijfrem (180 mm)

Parkeerrem: Ja Ja Ja

Maximale snelheid: - 23 km/u 6, 10, 15 of 23 km/u

Actieradius (ISO 7176-4): - 120 km* 30 of 50 km*

Accu: - 17,5 Ah 9 of 13,4 Ah

Motor: - 250 W 250 W

Gewicht aankoppelpinnen: 170 gr 170 gr 170 gr

Totaalgewicht: 14,5 kg 21,5 kg 15,3 kg

Maximale gebruikersgewicht: 100 kg 100 kg 100 kg

Kleur (frame, crank, kettingkast): 3x 31 combinaties 3x 31 combinaties 1x 31 combinaties

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weersomstandigheden kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.


