
Flux

Uw importeur voor hoggi.de

De Flux, 

Loophulp in 4 maten
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Stabiel, betrouwbaar  en meegroeibaar

Flux is een loophulp, die het natuurlijk lopen optimaal stimuleert. In looprichting open en vrij van 
optisch en psychisch storende delen, stimuleert Flux de rechtop-lichaamshouding tijdens het lopen. 
Het uiterst stabiele, en toch nog zeer lichte, frame met een dwarsverbinding in het achterframe, 
garandeert onverbiddelijke veiligheid en ondersteund een veilige bewegingspatroon.

Innovatief en zeer betrouwbaar werkende terugloopremmen, dienen eveneens de 
veiligheid en  het veiligheidsgevoel.  Daarbij worden met vrijloop (draaien allen in 
voorwaardse richting, blokkeren in achterwaardse richting) uitgeruste wrijfrollen via 
veerdruk permanent und betrouwbaar met de achterwielen in contact gehouden 
en blokkeren onmiddelijk, als het achterwiel begint met achterwaards draaien. De 
terugloopremmen kunnen via een veiligheidspin uitgeschakeld worden, zodat Flux 
zowel voorwaards als ook achterwaards kan rijden.

Tbv verschillende lichaamslengten kunnen de grepen zowel in de hoogte als ook in 
de diepte versteld worden.Bij de grepen met universeel handvaten (optioneel) kan de 
greepbreedte ingesteld worden. Het vouwmechanisme met zekerheidsvergrendeling 
maakt t transport en t opbergen eenvoudiger.
Flux wordt in 4 maten aangeboden.

Flux – Innovatieve accessoires
. Stootwielen aan de voorwielen ter bescherming  van meubels, kozijnen etc.
. Bagagedrager, inklapbaar, welke ook een schooltas dragen kan.
. Dynamische heupgeleiding tbv vrij lopen met slechts geringe handafzet.
. Zitbroek als vang- en geleidingsgordel en zitbroekbeugel



Maat 1  parelrobijnrood   Maat 3  parelenziaanblauw  

Maat 2   parelnachtblauw   Maat 4  grijsaluminium

Technische gegevens

Flux Technische gegevens
Maten (cm) en gewichten (kg)  Maat 1  Maat 2  Maat 3  Maat 4
Greepbeugel  Standaard  
Greephoogte   48-61   57-81   69-87   82-102
Greepbreedte   41  46  51  51
Greepbeugel  met universeelgrepen 
Greephoogte   43-68   51-88  62-94  75-102
Greepbreedte   29-41  34-46  39-51  39-51
Onderarmschaaltjes  met handvatten 
Hoogte van bodem   48-69  57-89  69-95  82-110
Afstand (onderarmen)  29-41  34-46  39-51  39-51
Frame  Lengte  65  81  88  91
  Breedte  64  69  74  78
Belastbaar    60  75  75  100
Wieldiameter (voor/achter)  15/20  15/20  15/20  20/30
Zithoogte    37  44  54  58
Gewicht    6,5  6,8  7,1  9,0
   

Flux maten en kleuren

Stootwielen en stuurstop bagagedrager Dynamische heupgeleiding Zitbroek en zitbroekbeugel

Mand Anti-kiep Sleepremmen Zit opklapbaar

Bekken en bipspelotten Rij- en parkeerrem Handstop Onderarmschaaltjes met   
   handvatten
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