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Petrabike en Crossrunner

Maten frame Petrabike
Er zijn 6 maten – Mini, X-small, Small, Medium, Large en X-large.
Welke maat besteld wordt is onder andere afhankelijk van: leeftijd van het kind, lengte
van het kind, lengte binnenbeen met gestrekt been of als kind been niet kan strekken,
wat is dan de lengte tot de grond. Welke maat bestel ik?
Lengte 85 – 105 cm zadelhoogte 38 – 50 cm Maat Mini
Leeftijd tot 5 jaar
Lengte 100 – 125 cm zadelhoogte 45 – 60 cm Maat X-Small Leeftijd tot 7 jaar
Lengte 120 – 145 cm zadelhoogte 50 – 65 cm Maat Small
Leeftijd tot 11 jaar
Lengte 140 – 165 cm zadelhoogte 60 – 75 cm Maat Medium Leeftijd tot 14 jaar
Lengte 155 – 175 cm zadelhoogte 70 – 85 cm Maat Large tot 16 j. jongens/20 j. meisjes
Lengte 173 – 185 cm zadelhoogte 80 – 95 cm Maat X-Large Leeftijd tot 20 jaar jongens
Prijzen Frame Petrabike:
Mini P0
X-Small P1
Small P2 en Medium P3
Large P4 en X-Large P5

€
€
€
€

1.250,-1.484,-1.794,-1.897,--

Prijzen zijn excl. 6% BTW

Let op: Het betreft hier alleen het frame en de wielen van de Petrabike. Zadels en
borststeunen dienen apart besteld te worden. (zie accessoires tegen meerprijs).

Kleur:
P0 Mini: Apple Green
P1 t/m P5: Bomber Orange en Indy Blue. Groen kan ook, waarschijnlijk wel langere
levertijd.
Tegen meerprijs zijn andere kleuren ook mogelijk. € 212,- (in dat geval Ral nr.
doorgeven)

Crossrunner
Is er in 2 maten L en XL. Kleuren: Bomber Orange en Indy Blue.
De Crossrunner is geschikt voor off the road terrein en is deelbaar en daardoor
makkelijk te vervoeren in de auto. Kan in doos worden vervoerd van 75 x 75 x 50 cm.
Accessoires: zie Petrabike accessoires. Het is mogelijk om langere buizen voor extra
zadelhoogte en extra hoogte borststeun te bestellen.
Maten
Gebruiker max. lengte
Gebruiker max. gewicht
Zadelhoogte
Borststeun
Stuurhoogte
Lengte/breedte fiets
Prijs

Large
180 cm
80 kg
70-85 cm
85-111 cm
80-95 cm
168/82 cm
€ 2.225,- excl. 6% BTW

X-Large
190 cm
90 kg
80-95 cm
90-125 cm
100-120 cm
184/85 cm
€ 2.225,- excl. 6% BTW

Foto: Crossrunner, Vela Borststeun, smal sportzadel

Foto: Crossrunner deelbaar

Veer (Spring)
Er zijn twee systemen: een spiraalveer (open spring) en een cilinderveer (cylinder
spring).
De veer zorgt ervoor dat het stuur gecentreerd blijft. Hoe strakker de veer hoe meer
kracht er nodig is om te sturen. Grotere kinderen hebben meer kracht en zijn sneller, er
kan beter gekozen worden voor een sterkere veer.
De maten zijn, oplopend in kracht/sterkte: open spring system, CC, C en B.
Welke maat kun je het beste gebruiken bij welke maat Petrabike?
Maat Mini
- Open spring
Maat X-Small - Open spring of spring CC link
Maat Small
- Spring CC
Maat Medium - Spring C
Maat Large
- Spring C
Maat X-Large - Spring B
Variaties zijn mogelijk, afhankelijk van kracht van het kind.

De volgende accessoires zijn tegen meerprijs.
(Prijzen zijn excl. 6% BTW)

Borststeunen
Vela (platte) borststeun
De Vela Borststeun is ovaal (horizontaal), lichte kromming (niet helemaal plat).
Standaard is maat S. De Vela borststeun is er ook in maat L. Deze maat wordt gebruikt
voor volwassenen (racerunner mt M, L of XL) die meer steun nodig hebben. De Vela in
maat L is iets hoger (ong. 5 cm) en iets ronder.
Voor maten Petrabike Mini en XS wordt vaker een PUR bodysupport gebruikt dan een
Vela borststeun.

Foto: Vela borststeun, maat S

De Vela borststeunen hebben geen riemen. Heeft een kind extra ondersteuning nodig
dan is het mogelijk een riem bij te bestellen. Zie riemen.
Vela maat S (36 cm x 25 cm) € 219,Vela maat L € 258,-

Foto: Vela Borststeun + Gelzadel smal

PUR (halve cirkel) borststeun
Pur borststeun is een borststeun in de vorm van een halve cirkel. Deze geeft meer steun
dan de Vela borststeun. Aan de Pur borststeun zitten al riemen. Die hoeft u er niet extra
bij te bestellen.
Richtlijn: Welke maat borststeun hoort bij welke maat Petrabike?
Petrabike Mini en X-Small
Pur borststeun maat 0 22 cm opening
lengte riem 2 x 25 cm
Petrabike Small en Medium
Pur borststeun maat 1 25 cm opening
Lengte riem 2 x 30 cm
Petrabike Large en X-Large
Pur borststeun maat 2 28 cm opening
Lengte riem 2 x 40 cm
Maat
0 € 285,- 1 € 293,2 € 299,-

Foto: PUR borststeun is altijd met riem

Foto: Nimbuszadel, PUR borststeun, Leg seperating plate

Riemen
Riemen zijn in verschillende hoogte- en taillematen te bestellen. De riemen kunnen
worden bevestigd aan de Vela borststeun.
Welke maat riem hoort bij welke maat Petrabike?
Petrabike Mini, X-Small, Small, Medium - riem kort hoogte 12 cm
Petrabike Large en X-Large
- riem lang hoogte 12 cm
Kort en lang schelen alleen in taillemaat.
Beide riemen zijn er ook in een extra hoge versie. Hoogte 20 cm.
Kort en laag € 115,Lang en laag € 115,Kort en hoog € 138,Lang en hoog € 138,-

Foto: Viscount borststeun met riem, kort en laag

Foto: Riem, lang en hoog

Zadels
Gel sportzadels
Gewone zadels zien eruit als sportzadels. Te bestellen in 3 maten.

Foto: gelzadel smal

Slim = smal gel sportzadel, meer beenruimte tijdens het lopen (running movement) ,
wordt het meeste gebruikt.

Sportief gelzadel = zit tussen slim gel en wide gel in. Zie foto.
Wide = breed gel zadel, geeft meer steun, als er niet teveel kracht is

Foto: Gelzadel breed, zacht

Junior = kindermaat

Foto: Junior gelzadel

Er is ook nog een upgraded racing zadel, extra zacht als je bijvoorbeeld veel traint
Junior € 31,- Slim € 44,- Sportief € 47,- Wide € 47,-

Foto: PUR borststeun, sportief gelzadel, Moonplate (kan voor of achter), Mountainbike handvat, Tri
armsteun.

Bananenzadels
De bananenzadels zijn smal in het midden, voor en achterkant zijn hoger.
Deze zadels geven meer steun dan de gel sportzadels. Er zijn 3 soorten bananenzadels.
Viscount bananenzadel:
De Viscount is een zadel dat wordt gebruikt als er veel wordt getraind. Het zadel is wat
harder en gladder waardoor er minder frictie ontstaat tijdens het rennen. € 79,- (met
bevestiging voor de maten P0, P1, P2)
€ 96,- (met bevestiging voor de maten P3, P4, P5)

Foto: Viscount bananenzadel (met bevestiging voor de
maten P3, P4, P5

Free Rider bananenzadel:
Dit is een bananenzadel, voor recreatie. Het Free rider zadel is iets zachter, meer frictie
tijdens rennen. Minder ronding dan het Viscount zadel en breder in het midden. Dit
zadel wordt gebruikt als kinderen meer lopen dan rennen met de Petrabike. € 79,- (met
bevestiging voor de maten P0, P1, P2)
€ 96,- (met bevestiging voor de maten P3, P4, P5)

Foto: FreeRider bananenzadel met bevestiging voor P0, P1,P2

Het QU-AX bananenzadel is er in 2 maten: Maat kids voor de P0 en de P1 racerunner,
voor kinderen van ongeveer 4 jaar tot ongeveer 7 jaar. Het iets langere QU-AX zadel
junior is voor de maten P2 en P3 voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.
QU-AX bananenzadel kids (28x7 cm). € 59,- QU-AX bananenzadel junior (33x8 cm)
€ 79,- QU-AX zadel met bevestiging voor P3,P4,P5 € 96,-

Foto: Quak junior bananenzadel met bevestiging voor
P0 P1 P2

Snelkoppeling
Snelkoppeling voor instellen/aanpassen hoogte zadel en borststeun. € 25,-

Foto: Snelkoppeling

Zadelhoezen
Er zijn 2 soorten.
Gel tech zadelhoes – zachte hoes voor het smalle sportzadel en de junior maat.
€ 22,Gel tech zadelhoes – zachte hoes voor het brede sportzadel.
Fur saddle cover – Hoes van schapenvacht voor Viscount, Free Rider en Quax zadels. €
73,-

Foto: bananenzadel met FUR hoes

Stuur-accessoires
Pols- en armsteunen
Pols en/of armsteun.
Zijn in twee maten te bestellen. Arm cups met een buislengte van 15x10 cm en arm
cups met een buislengte van 20x15 cm.
De kleine maat kan voor kleinere maten Petrabike worden gebruikt maar ook voor de
grotere maten dan fungeert de armsteun als polssteun.
Heeft een gebruiker (Petrabike M, L, XL) een armondersteuning nodig dan grotere maat
bestellen.
De cups kun je draaien en zo in goede positie zetten.
Prijs per paar € 115,-

Foto: Armcups met buis

Zijn de armcups versleten dan kunnen ze apart besteld worden. Prijs losse armcups €
18,- per paar.

Foto: Losse armcups

Er is nog een andere armsteun. De Tri-armsteun. (Zie ook foto boven) Deze zijn er in 1
maat en er zijn geen losse cups bij te bestellen. Prijs € 97,-

Foto: Tri armsteun, zie foto boven.

Handschoenen (Manchet)
Handschoen die je met een riem vastzet aan het stuur. Het kind gaat met de hand in de
handschoen, vervolgens gaat er een riem met klittenband over de hand, de handschoen .
Petrabike Mini en X-Small
Maat 0 rood
Petrabike Small t/m X-Large
Maat 1 blauw
Maat 1 is de gemiddelde maat. Maat 2 (zwart) is wel erg groot, alleen voor grote en
brede handen. Alle maten € 128,-

Foto: Handcuffs mt. 1

Leg separating plate (Scheidingsplaat)
Been scheidingsplaat. Zorgt ervoor dat de benen niet tegen elkaar kunnen “botsen”
tijdens het lopen.
De plaat kan op verschillende hoogtes worden bevestigd.
Het ligt eraan of de gebruiker met de knieën, hogere bevestiging, of met de enkels,
lagere bevestiging, tegen elkaar botst.

De plaat is er in 2 maten Small en Large. Welke maat nodig is ligt aan de gebruiker.
Een beetje een richtlijn:
LSP S 45 x 20 cm voor Petrabike maat Mini, XS en S Prijs: € 225,LSP L 60 x 20 cm voor Petrabike maat M, L en XL
Prijs: € 230,Om de plaat aan de fiets vast te maken dient er een set buizen bij besteld te worden.
Welke maat buizen ligt aan de maat van de plaat en aan de hoogte van bevestigen.
Prijs buizen vanaf € 56,-

Foto: Petrabike met LSP

Foto: Racerunner met Quax zadel met bevestiging voor
P0 P1 P2 en beenschaarplaat (LSP leg seperating plate)

De prijzen zijn excl. 6% BTW.

