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KMX Cyclone Childs 
KMX Cyclone Childs Sports Trike liggesykkel for barn fra 6-12 år. Opptil 66 kg.  

For unge sykelister i alderen 9 til 13 år, på jakt etter adrenalin-rushet i KMX-opplevelsen. Nok gir og 
motor til å klatre i bratte bakker eller rase gjennom skogen. Stålrammen, stort sete og justerbare 
pedaler tåler vekt opptil 66 kg. Sykkelen kan også utstyres med motor.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bildet kan avvike noe fra produktet.  
 
- KMX Karts er en liggetrike med tadpole trike design. 

- KMX Karts er konstruerte sportliggestoler for alle aldre. 

- KMX Karts ble utviklet av Aerospace Engineered og har en av de tøffeste liggetrikes rammene i markedet. 

- Disse tadpole trikes liggetrikes er ment for vei og off-road. 

- Det er ikke mange produsenter av liggetrikes som kan gjøre hva en KMX kart kan gjøre! 

EGENSKAPER 

- Forbedrede rammevinkler gir økt bakkeavstand for å utføre triks, samtidig som du opprettholder det 
opprinnelige lave tyngdepunktet for stabilitet og sikkerhet. 

- Direkte styre gir mer responsiv håndtering og en lettere følelse. 
- KMX ¾ Hard shell sete for mer støtte og komfort. 
- Justerbar seteposisjon. 
- "Deep Luster" Profesjonell lakkering og finish. 
- Dobbeltrulle system for jevn kjedeføring. 
- Enkel og rask montering. 
- Mulighet for montering av hjelpemotor. 
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SPESIFIKASJONER: 

Bredde – 71 cm. 
Høyde – 55 cm. 
Lengde – 146 cm. 
Sporvidde – 65 cm. 
Hjulavstand – 79 cm. 
Styring – Ackerman og Center punkt. 
Setehøyde – 13 cm. 
Setevinkel – 52 °. 
Bunnfester Høyde – 26 cm. 
Bakkeklaring – 7.6 cm. til ramme. 
Vekt – 17 kg. 
Rammemateriale – TIG-sveiset Hi Carbon Steel Box. 
Dekk - Front – KMX heavy duty compound 12.5" x 2.25". 
Dekk - Bak – KMX heavy duty compound 20" x 1.95". 
Hjul: 
- Front – 12" Front Mag hjul. 
- Bak – 20" bak Mag Wheel. 
Girskift – Micro 7 speed indeksert vridgrep.  
Bremser – Selvbetjenende navbremser aktivert med en dobbeltbremsearm. 
Frontkrank – 40T kjedehjul med KMX Bash Ring og 140 mm. 1-punkts vev. 
Bakre kjedegir – Shimano indeksert 7 Hastighet. 
Kassettkjede – 7 Hastighet 28T-13T. 
Maksimal vekt bruker – 66 kg.  
X Søm Størrelser: 
- Minimum 78 cm. 
- Maksimum 90 cm. 

 

 


