




Kam reikalingi trikampiai vamzdžiai?  

Mūsų tyrimų ir plėtros komandos patobulino trikampius 
vamzdžius, kurie sudaro jūsų „Trigo“ pagrindą. 
Be to, kad suteikia jūsų neįgaliojo vežimėliui modernią ir 
nepakartojamą išvaizdą, jie dar naudingi ir tuo, kad jūsų 
„Trigo“ tampa lengvesni, išlaikant optimalų stiprumą. 



TRIGO S

Mūsų neįgaliojo vežimėliai gaminami 
dviejų versijų. Pirmiausia yra „Trigo S“, 
aktyvi ir sulankstomas vežimėlis su į rėmą 
integruotomis kojų atramomis. „Trigo S“ 
dizainas yra aktyvus ir sportiškas. 
Dėl šios konfigūracijos vežimėlis tampa dar 
lengvesnis, išlaikant maksimalų stiprumą. 



TRIGO T

Taip pat yra antrasis modelis, „Trigo T“. 
Šis neįgaliojo vežimėlis buvo suprojek-
tuotas taip, išsaugotų tą pačią modernią 
išvaizdą. 
Sulankstomas rėmas turi ištraukiamas 
ir nuimamas kojų atramas.  Dėl savo 
konstrukcijos šis modelis idealiai tinka 
lengvai transportuoti. 



KONSTRUKCIJA

„VERMEIREN“ sukūrė „Trigo “ kaip 
ypač modernų neįgaliojo vežimėlį, 
kuris atitiks kiekvieno skonį. 
Todėl užsakymo metu galite pilnai 
pritaikyti „Trigo“ sau; nuo rėmo iki 
ratų, įskaitant porankius ir daugiau 
nei 30 galimų spalvų. Trumpai tariant, 
yra beveik tiek pat skirtingų „Trigo“ 
neįgaliojo vežimėlių, kiek ir naudotojų!



NERIBOTOS 
REGULIAVIMO 
GALIMYBĖS  

Be konfigūracijų, kurias reikia pasirinkti 
užsakymo metu (dydis, atlošo tipas, 
porankiai, rėmas, papildoma įranga 
ir t. t.), jūsų „Trigo“ išlieka dinamišku 
vežimėliu. Su kiekvienu vežimėliu galima 
atlikti daugybę pakeitimų, pavyzdžiui, 
keisti rato kampą, sėdynės aukštį ir t. t. 



REGULIUOJAMAS 
KIEKVIENO NEĮGALIOJO 
VEŽIMĖLIO RATO KAMPAS   
Dėl išradingos sistemos, „Trigo“ rato kampą 
galima pakeisti tiesiog ant jūsų vežimėlio! 
Kampą galima pakeisti į norimą padėtį: 0°, 2°, 
4° arba 6° (priklausomai nuo konfigūracijos). 
Jūsų „Trigo“ bus pristatytas su kampu, kurį 
pasirinkote užsakydami. 



Norėdami pritaikyti „Trigo“ naudotojui ir 
padaryti jį daugiau ar mažiau „aktyviu“, 
galinių ratų padėtį galima reguliuoti tiesiai ant 
jūsų neįgaliojo vežimėlio rėmo. Reguliuojant 
galinius ratus galima nustatyti į priekį arba 
atgal 8 skirtingose pozicijose. Jūsų „Trigo“ 
pristatomas su ratukais tokioje padėtyje, kaip 
buvo nurodyta užsakymo metu. 

„Trigo“ yra 3 galimi atlošai: 
fiksuotas, pasviręs ir palenkiamas 
bei sulankstomas atlošas. Naudojant 
antrąjį ir trečiąjį variantus, atlošo 
pakreipimą galima lengvai reguliuoti 
ant vežimėlio rėmo. 

RATŲ PADĖTIES 
NUSTATYMAS

ATLOŠO 
PAKREIPIMAS



„Trigo“ neįgaliojo vežimėlis buvo 
suprojektuotas taip, kad tiktų ir 
suaugusiems, ir vaikams. Dėl šios 
priežasties tiekiami „Trigo“, kurių 
sėdynių plotis nuo 30 cm iki 50 cm. 
Net ir mažesniems dydžiams yra 
daugybė priedų ir variantų. 

GALIMA UŽSAKYTI 
VAIKIŠKĄ DYDĮ



PRIEDAI
РЪКОХВАТКИ ЗА БУТАНЕ 

8 arba 12 cm, priklausomai nuo versijos 

PH 01 Fiksuotos stūmimo rankenos (12 cm)
PH 02 Trumpos, fiksuotos stūmimo rankenos (8 cm)  

PH 05 Reguliuojamo aukščio stūmimo 
rankenos (už atlošo vamzdelių)

PH 04 Reguliuojamo aukščio stūmimo 
rankenos (atlošo vamzdelių viduje)

PH 03 Fiksuotos, 
sulankstomos stūmimo rankenos  

PH 06 Sulankstomos ir reguliuojamo aukščio 
stūmimo rankenos (už atlošo vamzdelių)

Stūmimo rankenos PH 03 
ir PH 06 yra visiškai sulankstomos. 
 



PORANKIAI IR DRABUŽIŲ APSAUGOS

B82-S iš 
B82-C FIKSUOTOS 
Fiksuotos, 
reguliuojamos 
drabužių apsaugos, 
aliuminio arba anglies

B82S-C
Nuimami ir 
reguliuojami 
drabužių 
apsaugai, anglies

B82-A
Nuimami ir 
reguliuojami 
drabužių apsaugai su 
purvasaugiu, aliuminio

B82L-A
Ilgi, nuimami ir 
reguliuojami drabužių 
apsaugai su 
purvasaugiu, 
aliuminio

B82-C Ilgi
Nuimami ir reguliuojami 
drabužių apsaugai su 
purvasaugiu, anglies 

B82 FIKSUOTOS 
Fiksuotos, 
reguliuojamos 
drabužių apsaugos, 
aliuminio su 
purvasaugiu

Bi5 
Reguliuojamo 
aukščio porankiai 

B82S-A 
Nuimami ir 
reguliuojami drabužių 
apsaugai, aliuminio

B82SL-A 
Ilgas, nuimamas 
porankis, aliuminio   

TUBE 
Porankiai, 
įtraukiami atga 
(tik su fiksuotu atlošu)

PAPILDOMAI



KOJŲ ATRAMOS

Vieno bloko 
aliuminio vamzdis 

Vieno bloko, aliuminio 
pakoja, užlenkiama 

Vieno bloko, anglies 
pakoja, užlenkiama 

Vieno bloko, 
su įtraukiama pakoja

Atskiros 
pakojos 

Vieno bloko, 
su aukštesne pakoja

70° 80° 90°

BA6 kojų atramos, 
sutrumpintos 5 cm

Galimas 70°, 80° ir 90° kampas PAPILDOMAI

TRIGO S TRIGO T



RATUKAI  

Galiniai ratukai

Standartiniai juodi  
3”, 4”, 5”, 6”

Standartiniai
18” ratukai

„Design“ ratukai
20”, 22”, 24”, 26”

„Spirit“ ratukai aliuminio
24”

„Spirit“ ratukai raudoni
24”

„Spirit“ ratukai mėlyni
24”

Ratukai bekelei 
24”

Skaidrūs
3”, 4”, 5”, 6”

Aliuminio sidabras  
3”, 4”, 5”

Aliuminio mėlyna
3”, 4”, 5”

Aliuminio raudona
3”, 4”, 5”

Anglies
4”, 5”

Šviesos diodai
4”, 5”

Mato vienetas: coliai 

Dešinės pusės juodos padangos
tiekiamos su „Design“ 

ir „Spirit“ ratukais 

Dešinės pusės juodos padangos
tiekiamos su „Design“ 

ir „Spirit“ ratukais 

PAPILDOMAI
Priekiniai ratukai  



STABDŽIAI

Stumiami arba traukiami stabdžiai Sportiniai stabdžiai Tradiciniai stabdžiai su 
įtraukiamomis rankenomis (B40)

PAPILDOMAI



Pasirenkama įranga ir papildomi reikmenys  

Ramentų laikiklis kairėje 
arba dešinėje

B31L arba B31R

Kairės arba dešinės pusės 
laikikliai (dideli)

L04 L arba L04 R

Apsaugos nuo apsivertimo 
ratukas kairėje arba dešinėje

B78L arba B78R

Kairės arba dešinės pusės 
laikikliai (maži)

L04S L arba L04S R

Kelioniniai ratukai
B86

Stabilizavimo 
strypas atlošui

B90

Būgniniai stabdžiai 
 24” x 1/3 8”
pilki ratukai

„Neoflex“ diržai
Visus galimus sprendimus 

galite rasti mūsų svetainėje 
www.vermeiren.com

Stipinų apsaugos
Visus galimus modelius 

galite rasti mūsų svetainėje 
www.vermeiren.com

Daugiau pasirenkamos įrangos ir papildomų 
priedų rasite mūsų užsakymo formoje 

PASIRENKAMA



DAUG SPALVŲ  VARIANTŲ! 

Ir dešimtys kitų spalvų 
jūsų pageidavimu.   

(Be papildomos apkrovos)

C4M - Ryškiai raudona matinė
C4G - Ryškiai raudona blizgi

C87M - Ryškiai oranžinė matinė  
C87G - Ryškiai oranžinė blizgi

C73G - Metalizuota 
ryškiai žalia

C56M - Melsvai pilka matinė
C56G - Melsvai pilka blizgi

C59M - Šampaninė matinė
C59G - Šampaninė blizgi

C8M - Geltona matinė
C8G - Geltona blizgi

C53M - Oranžinė matinė
C53G - Oranžinė blizgi

C5M - Juoda matinė
C5 G- Juoda blizgi

C71G - Metalizuota 
gili mėlyna

C29M - Ryškiai pilka matinė
C29G - Ryškiai pilka blizgi

C55M - Nerūdijančio plieno matinė
C55G - Nerūdijančio plieno blizgi

C76M - Metalizuota balta matinė
C76G - Metalizuota balta blizgi

C85M - Elektrinė žalia matinė  
C85G - Elektrinė žalia blizgi

C78G - Švelniai 
mėlyna blizgi

C88M - Auksinė matinė
C88G - Auksinė blizgi

C89M - Varinė matinė
C89G - Varinė blizgi

C79M - Met. ryškiai mėlyna matinė
C79G - Met. ryškiai mėlyna blizgi

C72G - Metalizuta 
vyšnios raudonumo



Sėdynės plotis : nuo 300 iki 500 mm (padalomis po 20 mm)

Bendras plotis (kampas 0°) : nuo 460 iki 660 mm

Sėdynės gylis : nuo 300 iki 500 mm (padalomis po 20 mm)

Sėdynės aukštis : nuo 380 iki 510 mm (priklausomai nuo konfigūracijos)

Bendras svoris : pradedant nuo 10 kg (priklausomai nuo konfigūracijos)

Didžiausias naudotojo svoris : nuo 70 iki 130 kg (konfigūracijos) 

Galimybė atlenkti atlošą : taip 

Atlošo aukštis : nuo 250 iki 510 mm (priklausomai nuo konfigūracijos)

Priekinių ratukų dydžiai : 3”, 4”, 5”, 6”

Galinių ratukų dydžiai : 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Ratukų kampas : nuo 0 iki 6° (nustatomas tiesiogiai ant vežimėlio)

Galimi apmušalai : Nailonas, „Cordura“, „AirFlow“

Matmenys mm, svoris kg Matavimo paklaida: 15 mm, 1,5 kg, 1,5° 

TECHNINIAI 
DUOMENYS
TECHNINIAI 
DUOMENYS



Visos teisės saugomos, įskaitant vertimą.• Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti 
jokia forma (spausdinti, kopijuoti, mikrofilmu ar kitu būdu) be raštiško leidėjo leidimo arba 
perdirbti, kopijuoti ar platinti naudojantis elektroninėmis sistemomis.

Leidimas: 2020 m. Kovo mėn

Galimi techniniai pakeitimai. Paveikslėliai pateikti tik iliustravimo sumetimais. 
Kai kurios funkcijos gali būti pasirenkamos papildomai.

Apsilankykite mūsų svetainėje, kad gautumėte naujausią informaciją: 
www.vermeiren.lt

Norėdami gauti daugiau informacijos, 
susisiekite su savo vietiniu platintoju.

PASTABOS
VERMEIREN

VERMEIREN GROUP N.V.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
Belgija

Tel : +32 (0)3 620 20 20
Fax : +32 (0)3 666 48 94
@ : info@vermeiren.lt

www.vermeiren.lt




