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Voorwoord 
 
We willen U danken voor het vertrouwen dat U in onze producten stelt. 
 
De driewielfietsen van Vermeiren zijn het resultaat van jarenlange studies en ervaringen. Bij 
de ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan een eenvoudige bediening en een 
gemakkelijk onderhoud. 
 
De verwachte levensduur van Uw driewielfiets wordt sterk beïnvloed door de verzorging en 
het onderhoud van de driewielfiets. 
 
Deze handleiding maakt U vertrouwd met de bediening van Uw driewielfiets. 
 
Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 
 
Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma 
Vermeiren behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder verplicht 
te zijn voordien geleverde modellen aan te passen of te vervangen. 
 
Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar. 

 

 



 2217, 2219 
 2015-03 

 

Pagina 3 

1 Product omschrijving 

1.1 Toepassingsgebied 
De driewielfiets is ontworpen voor het transport van 1 persoon. 

De driewielfiets kan buiten gebruikt worden. 

De gebruiker kan zelf met de driewielfiets rijden. 

De verschillende soorten onderdelen en accessoires, en de modulaire constructie, zorgen 
ervoor dat de elektrische rolstoel ten volle kan worden gebruikt door mensen die invalide zijn 
omwille van: 

 Contracturen of gewrichtsaandoeningen 
 Hart- en bloedsomloopinsufficiëntie 
 Evenwichtsstoornissen  
 Cachexie (afname van het spierweefsel) 
 en geriatrische personen 

 

Houd bij de individuele verzorging rekening met: 

 grootte en lichaamsgewicht (max. 110 kg voor 2217 en 125 kg voor 2219) 
 fysieke en psychologische gesteldheid 
 woonomgeving 
 milieu 

 

De driewielfiets dient niet om zware voorwerpen te transporteren. 

Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde accessoires. 

Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door gebrekkig of onvoldoende onderhoud of als 
gevolg van het niet naleven van instructies van deze handleiding. 

Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 

Mensen met een visuele beperking kunnen contact opnemen met de vakhandelaar voor de 
gebruikersinstructies. 
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1.2 Technische specificaties 
Onderstaande technische gegevens zijn geldig voor de driewielfiets in standaard instellingen. 
Merk Vermeiren

Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Type Driewielfiets

Beschrijving 2217
Freedom 

2219 
Lagoon, Vintage 

Maximale massa gebruiker 110 kg 125 kg 

Maximale belasting mandje 25 kg 25 kg 

Totale breedte  670 mm 768 mm 

Totale lengte  1600 mm 1808 mm 

Totale hoogte 986 mm - 1174 mm 1121 mm - 1309 mm 

Totaal gewicht 25,5 kg 27,80 kg 

Maximale veilige helling 7° 7° 

Grondspeling 97 mm 125 mm 

Hoogte buis van het frame (instaphoogte) 174 mm 194 mm 

Diameter voorwielen 20`` x 1,75 24" x 1 3/8" 

Bandenspanning voorwielen 2,5 - 5 bar 3,5 bar 

Diameter achterwielen 20`` x 1,75 24" x 1 3/8" 

Bandenspanning achterwielen 2,5 - 5 bar 3,5 bar 

Hoogte zadel 709 mm - 950 mm 789 mm - 1030 mm 

Hoogte handgrepen (gemeten vanaf de 
grond) 

Hangt af van het model en 
bevestiging van het stuur 

Hangt af van het model en 
bevestiging van het stuur 

Minimum hoogte pedaal 123 mm 150 mm 

Maximum hoogte pedaal 373 mm 455 mm 

Afstand tussen zadel en stuur 372 mm - 401 mm 
Regelbaar: -20 mm 

417 mm - 446 mm 
Regelbaar: -20 mm 

Draaicirkel 2750 mm 3000 mm 

Verstellingen achteraan 3 3/7 

Verstellingen vooraan - - 

Overbrengingsverhouding 184% 184% / 184% 

Remmen V-rem – Vooraan;  

 
Schijfrem - Achteraan (terugtraprem 
beschikbaar -- schrijfrem als optie) 

V-rem – Vooraan;  

 
Schijfrem - Achteraan 

(terugtraprem beschikbaar -- 
schrijfrem als optie) 

Opslag en gebruikstemperatuur 5 °C - +41°C 

Opslag en gebruiksluchtvochtigheid 30% - 70% 

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie  ± 15 mm / 1,5 kg / °

Tabel 1: Technische specificaties 
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1.3 Componenten 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Locatie identificatieplaat 

 

    
 

1   = Handgrepen 
2   = Versnellingshendel 
3   = Stuur  
4   = Hendel remmen 
5   = Voorste reflector 
6   = Spatborden 
7   = Voorste remmen 
8   = Voorwielen 
9   = Frame 
10 = Pedalen 
11 = Kettingkast 
12 = Achterwielen 
13 = Achterste reflector 
14 = Boodschappenmand 
15 = Zadel 

2217 

2219 1   = Handgrepen 
2   = Bel 
3   = Versnellingshendel 
4   = Stuur  
5   = Hendel remmen 
6   = Voorste reflector 
7   = Spatborden 
8   = Voorste remmen 
9   = Voorwielen 
10 = Frame 
11 = Pedalen 
12 = Kettingkast 
13 = Achterwielen 
14 = Achterste reflector 
15 = Boodschappenmand 
16 = Zadel 

1 = Identificatieplaat 
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1.5 Accessoires 

 Sturen 

 Verstelbare stuurbeugel 

 Positionering van de hand / riemen 

 Blokkeersysteem stuur 

 Ondersteuning rug / bekken 

 Verstelbare zadels 

 Buis voor zadel met schokdemping 

 Pedalen met riemen / voetondersteuningen 

 Schijfrem op de achterwielen 

 Verlichting 

 Snelheidsmeter 

 Rieten mand 

 Vergrendelbare topcase 

 Krukkenhouder 

 Houder voor drinkbus 

 Spiegel 

Neem contact op met de vakhandelaar voor meer informatie over accessoires. Hij geeft U 
graag advies. 

1.6 Gebruikte symbolen 

 
  Maximum gewicht 

CE conformiteit 

    

 

1.7 Voor Uw veiligheid 

L Let erop dat geen voorwerpen en/of lichaamsdelen tussen de spaken van de wielen 
 terechtkomen. Dit kan immers letsel en/of schade aan de driewielfiets veroorzaken. 
L Onderzoek het effect van een veranderd zwaartepunt op het gedrag van de driewielfiets 
 (bijv. op hellingen, op zijdelingse hellingen of bij het overwinnen van hindernissen).  
L  De driewielfiets moet gebruikt worden volgens de geldende verkeersregels. 
L Net zoals voor andere voertuigen geldt dat U niet mag rijden met de driewielfiets onder 
 invloed van alcohol of geneesmiddelen.  
L Pas Uw rijstijl aan, aan de weer- en het verkeersomstandigheden.  
L Zorg ervoor dat U in het donker goed zichtbaar bent. Draag lichte kleding of kleding met 
 reflectoren en zorg ervoor dat de reflectoren vooraan en achteraan de driewielfiets goed 
 zichtbaar zijn.    
L Let erop dat de maximale belasting van Uw driewielfiets niet wordt overschreden. 
L  Gevaar voor brandwonden– Wees voorzichtig bij het rijden in extreem warme of koude  
       omgevingen (zon, extreme koude, sauna's, enz.) voor een bepaalde tijd en bij het 
 aanraken - de oppervlakken kunnen de omgevingstemperatuur aannemen. 
L  Wees voorzichtig bij het rijden in bochten, de driewielfiets kan zijn zijdelingse stabiliteit 
 verliezen. 

Type aanduiding 
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2 Gebruik 
Dit hoofdstuk beschrijft het normaal gebruik. Deze instructies zijn van toepassing voor de 
gebruiker en de vakhandelaar. 

De driewielfiets wordt gemonteerd en ingesteld door Uw vakhandelaar. Enkel het stuur moet 
nog naar boven worden gezet. De instructies voor de montage en instellingen van de 
driewielfiets staan in § 3. 

2.1 Transport van de driewielfiets 
De beste manier om de driewielfiets te verplaatsen is om gebruik te maken van de wielen en 
zo de driewielfiets naar de gewenste plaats verder te rollen. 

2.2 Bedienen van de remmen 

L WAARSCHUWING: De werking van de remmen wordt beïnvloed door slijtage en 
 vervuiling van de banden (water, olie, slijk, ...) – Controleer voor elk gebruik de 
 staat van de banden. 
L WAARSCHUWING: De remmen zijn instelbaar en kunnen verouderen – 
 Controleer voor elk gebruik de goede werking van de remmen. 
 

Om de rem van het voorwiel in te schakelen: 

1. Druk de remhendel  naar de handgreep. 

2. De rem  wordt tegen het voorwiel gedrukt. 
 

Om de rem van het voorwiel los te maken: 

1. Laat de remhendel  los. 
 

De rem voor de achterwielen kan op dezelfde manier 
als de rem voor de voorwielen geactiveerd worden. 
Links of rechts hendel kan bij de aankoop gekozen 
worden.  

Activeren van de parkeerremmen: 
Blokkeer de remmen door op de plaat  te duwen. 
 
 

Om de terugtraprem van de achterwielen te activeren: 

1. Draai de pedalen  naar achteren.  
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2.3 Bedienen van de versnellingen 
De 3-versnellingshendel is beschikbaar voor de 2217 en 2219 driewielfiets. 

 
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Let er op dat bij de bediening van de hendel 
 deze slechts met één versnelling per keer over te schakelen en verminder tijdens 
 het overschakelen de kracht die U op de pedalen uitoefent. Als U de pedalen met 
 kracht ronddraait en daarbij de bediening van de schakelhendel probeert te 
 forceren, bestaat de kans dat Uw voeten van de pedalen glijden en dat de fiets 
 over kop slaat. 

 

Draai de schakelhendel voor het overschakelen van elk van de drie versnellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7-versnellingshendel is enkel voor de 2219 driewielfiets beschikbaar. 

3 Montage en instellingen 
De in dit hoofdstuk beschreven instructies zijn bestemd voor de vakhandelaar. 

De Vermeiren driewielfietsen 2217, 2219 zijn voor Uw volledige comfort ontworpen. Deze 
driewielfiets biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden die verder in dit document 
worden behandeld. 

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de 
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden 
op de laatste bladzijde. 
L WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen -  Gebruik enkel de 
 instellingen beschreven in deze handleiding. 
L WAARSCHUWING: Variaties van de toelaatbare instellingen kunnen de stabiliteit 
 van Uw driewielfiets beïnvloeden (naar achteren of op zij kantelen).  

3.1 Gereedschap 
Om Uw driewielfiets op te bouwen is het volgende gereedschap nodig: 

 Steek-/ringsleutel set n° 13 
 Inbussleutel set n° 5 tot n° 6 

 

1 = Indicator 
2 = Schakelhendel 

 Trappen wordt zwaarder 

Indicator wordt verplaatst naar  3

 

Indicator wordt verplaatst naar  1 

Trappen wordt lichter 

 1

2

3

......

......

......

Starten / rijden op zanderige of onverharde wegen / 
Oprijden van hellingen / Vervoer van zware bagage 
/ Rijden met wind tegen / Wanneer het licht brandt 
 

Rijden op vlakke wegen 
 
 

Rijden met hoge snelheid 
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3.2 Leveringsomvang 
De Vermeiren driewielfietsen worden als volgt geleverd: 

 1 frame gemonteerd met achter- en voorwielen 

 pedalen 

 zadel 

 stuur + handgrepen 

 bel 

 boodschappenmand 

 handleiding 

 accessoires 

3.3 Aandraaimoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Afstellen van de remmen 
Het afstellen van de remmen doet U als volgt: 

1. De spanning van de rem kan worden aangepast 
 via de remkabel regelaar . 
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3.5 Aanpassen van de kettingen  
De wielen van de driewielfiets worden 
aangedreven door een ketting   op de 
achteras.  

Voor eerste gebruik worden de kettingen in 
de fabriek afgesteld. Na een tijdje is het 
mogelijk dat de kettingen van zijn as komen. 

Aandraaien ketting terugtraprem : 
Draai de moer  los. Het systeem van de 
terugtraprem  kan nu over het frame van 
de driewielfiets bewogen worden.  

Wanneer de ketting  in het midden tussen 
de twee kettingwielen ca. 2 cm kan 
bewogen worden, is de kettingspanning 
voldoende. 

Draai de moer  terug vast.  

 

Aandraaien aandrijfketting : 
Draai de moer  los. Het wieltje  kan nu 
naar boven worden geschoven om de 
ketting  aan te spannen.  

Wanneer de ketting  in het midden tussen 
de twee kettingwielen ca. 2 cm kan 
bewogen worden, is de kettingspanning 
voldoende. 

Draai de moer  terug vast.  

  

3.6 Aanpassen van het stuur  

L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat het stuur goed is 
 vastgemaakt voor de driewielfiets te gebruiken. 

De hoogte en de hoek van het stuur kan 
gemakkelijk worden versteld. 

Instellen van de hoogte: 
1. Verwijder de schroef . 
2. Geef een zachte tik op de schroef. 
3. Stel de hoogte van het stuur op een 
 comfortabele positie in (traploos -- hangt 
 af van het model van het stuur). 
4. Draai de schroef goed vast. 

 

Instellen van de hoek: 
1. Verwijder de schroef . 
2. Stel de hoek van het stuur op een comfortabele positie in (traploos). 
3. Draai de schroef goed vast. 
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3.7 Aanpassen van het zadel 

L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Verstel het zadel niet wanneer de gebruiker 
 op het zadel zit. 
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat het zadel goed is 
 vastgemaakt voor de driewielfiets te gebruiken. 

Stel de hoogte van het zadel als volgt in 
(traploos): 
1. Verwijder de schroef . 
2. Stel de hoogte van het zadel  op een 
 comfortabele positie in. 
3. Draai de schroef goed vast. 

 
 
 
 
 

De maximum hoogte wordt aangeduid met 
een rechte lijn . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Banden wisselen 

L VOORZICHTIG: Laat voor demontage van de banden altijd eerst de lucht uit de band! 

L VOORZICHTIG: Kans op schade – Bij verkeerd gebruik kan de velg worden beschadigd.  
Wanneer U de buitenbanden of binnenbanden wilt wisselen, vindt U hieronder enkele tips: 
Voordat U een buitenband kan verwijderen, moet U eerst alle lucht uit de binnenband laten. 
Schuif vervolgens een bandenlichter tussen de buitenband en de velg. Daarna duwt U de 
bandenlichter langzaam en voorzichtig naar beneden.  Daardoor wordt de buitenband over 
de velgrand getrokken. Beweeg de bandenlichter langs de rand van de velg, de buitenband 
springt uit de velg. Neem de buitenband en binnenband nu voorzichtig van de velg weg. 
 
Voor U een nieuwe band monteert, dient U rekening te houden met het volgende: 
Controleer het velgbed en de binnenkant van de band op vreemde voorwerpen en reinig 
indien nodig. Controleer de toestand van het velgbed, vooral in de buurt van de 
ventielopening. Gebruik alleen originele wisselstukken. De garantie geldt niet voor schade 
die wordt veroorzaakt door niet originele wisselstukken. Neem contact op met de 
vakhandelaar. 
 

 
 Maximum hoogte 

 
Minimum hoogte 
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Montage: 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat de vuldruk correct is. 

L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Let erop dat bij de montage geen voorwerpen of 
 lichaamsdelen tussen de band en de velgrand gekneld raken. 
 

Schuif het velglint over het ventiel en steek deze 
dan in de velg. Nu kunt u het velglint zonder 
problemen aanbrengen. Controleer of alle 
spaakkoppen zijn bedekt (bij kunststof velgen 
wordt geen velglint gebruikt). 

 
Neem de buitenband en druk deze beginnend 
achter het ventiel over de velgrand. Pomp de 
binnenband lichtjes op tot hij een ronde vorm 
aanneemt en leg deze in de band. 
 
Wanneer de binnenband rondom zonder plooien 
in de buitenband ligt (als er plooien zijn:  een 
beetje lucht aflaten), dan monteert U de 
bovenkant van de band te beginnen tegenover 
het ventiel voorzichtig met beide handen op het 
ventiel. 
 

Controleer rondom en aan beide zijden of de binnenband niet tussen de bandhiel en velg is 
geklemd. Schuif het ventiel lichtjes terug en trek het weer uit zodat de band goed is 
gepositioneerd in de buurt van het ventiel. 
Om de band correct op te pompen pompt U eerst lucht tot de band nog goed met de duim 
kan worden ingedrukt. Wanneer de controlelijn aan weerszijden van de band dezelfde 
afstand tot de velgrand aangeeft, is de band correct gecentreerd. Wanneer dit niet het geval 
is, dient U de lucht weer af te laten en de band opnieuw uit te lijnen. Pomp de band nu op tot 
de maximale bedrijfsdruk (let op de vuldruk!) en draai de kap op het ventiel. 
Een correcte montage kan alleen worden gegarandeerd in de vakhandel. Bij 
werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd door de vakhandel, vervalt de garantie. 
Let bij het oppompen van de banden steeds op de correcte vuldruk. Deze waarde kunt U 
aflezen op de band. 
Gebruik voor het oppompen uitsluitend geschikte pompen met een afleesschaal in bar. Op 
pompen die niet door de fabrikant zijn geleverd, geven wij geen garantie. 

4 Onderhoud 
Voor de onderhoudshandleiding van de driewielfiets kan U de website van Vermeiren 
raadplegen: www.vermeiren.be. 
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De spatborden zijn niet gemonteerd. 
 
 

 
 

Wees voorzichtig als U de driewielfiets uit de verpakking neemt. Monteer eerst de spatborden ! 
Vergeet niet om een veiligheidscontrole uit te voeren: wanneer U de spatborden heeft gemonteerd, 

controleer dat de spatborden goed zijn vastgemaakt. 
 

1 1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

Volg de instructies van de handleiding! 

NL: 
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De spatborden zijn niet gemonteerd. 
 
 
 
 

Wees voorzichtig als U de driewielfiets uit de verpakking neemt. Monteer eerst de spatborden ! 
Vergeet niet om een veiligheidscontrole uit te voeren : wanneer U de spatborden  

heeft gemonteerd, controleer dat de spatborden goed zijn vastgemaakt. 
 

1 

 

1 

 

8 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Volg de instructies van de handleiding! 

NL: 
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SERVICE 
 

De driewielfiets is gecontroleerd: 
 

  

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

 
 

 Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt 
u ook op: www.vermeiren.be. 
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N.V. Vermeiren N.V. 
 

Vermeiren Deutschland GmbH 
   

Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  
 
 

 

Wahlerstraße 12 a 
D-40472 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de 
e-mail: info@vermeiren.de  

Frankrijk 
 

Oostenrijk 
   

Vermeiren France S.A.  Vermeiren Austria GmbH 
   

Z. I., 5, Rue d´Ennevelin 
F-59710 Avelin 
Tel: +33(0)3 28 55 07 98  
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
website: www.vermeiren.fr 
e-mail: info@vermeiren.fr  
 
 

 Schärdinger Strasse 4 
A-4061 Pasching 
Tel: +43(0)732 37 13 66 
Fax: +43(0)732 37 13 69 
website: www.vermeiren.at 
e-mail: info@vermeiren.at  

Italië  Zwitserland 
   

Vermeiren Italia  Vermeiren Suisse S.A. 
   

Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI 
Tel: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17 
website: www.reatime.it 
e-mail: info@reatime.it  
 
 

 Hühnerhubelstraße 59 
CH-3123 Belp  
Tel: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
website: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch  
 
 

Polen  Spanje / Portugal 
   

Vermeiren Polska Sp. z o.o  Vermeiren Iberica, S.L. 
   

ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica 
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl 
e-mail: info@vermeiren.pl  
 
 

 Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Tel: +34 972 42 84 33 
Fax: +34 972 40 50 54 
website: www.vermeiren.es 
e-mail: info@vermeiren.es 
 
 

Tsjechische Republiek 
 

Vermeiren ČR S.R.O.     
 

Nadrazni 132 
702 00 Ostrava 1 
Tel: +420 596 133 923 
Fax: +420 596 133 277 
website: www.vermeiren.cz 
e-mail: info@vermeiren.cz 
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