
 
Woom 3 Specifikationer 

 
Ramme 

• Fremstillet af let, højkvalitets AA 6061 aluminium 
• Geometrisk designet med 16” hjul for nem håndtering, med begyndere i 

tankerne 
• Lav indstigning, lang akselafstand og oprejst siddestilling sikrer balance, 

komfort og gør oplevelsen på 2 hjul til en leg 

 
Hjul 

• Ultralette SOOPA DOOPA HOOPS aluminiumsfælge 
• Små aluminiumsnav med smalle aksler, der giver masser af benplads 
• Forseglede lejer 
• Montering og afmontering med 5 mm unbrachonøgle 
• 16 eger i rustfrit stål, radialopspændt 

 
Forgaffel 

• Let enkronet gaffel lavet af aluminium 
• 1″ stilk 

 
Dæk 

• 16 x 1,4″ Schwalbe G-One Speed 
• Højkvalitets, meget lette dæk for lav rullemodstand og maksimalt 

vejgreb specialbremstillet for Woom af Schwalbe 
• Schrader (bil-type) ventiler 
• Refleksstriber på siderne af dækkene for optimal synlighed selv under 

dårlige lysforhold 



 
Styrfitting 

• Fuldt integreret 1″ headset 
• Forseglede industrilejer 

 
Styrebegrænser 

• Aftagelig gummiring fastgjort til gaffel og ramme 
• Forhindrer styr I at komme ud I yderpositiuoner som kan foresage styrt 

samt sikrer at styr ikke drejer rundt og foresager snoede kabler 

 
Frempind 

• Superlet frempind lavet af smedet aluminium; 40 mm / +15° 
• Knævenlig: ingen bolte som stikker ud takket være det integrerede 

styrklemme design 
• Styr fastgjort til frempind med 5 mm sekskantbolt 

 
Sadel 

• Ergonomisk designet – perfekt tilpasset et lille barns anatomi 
• Non-toxic (Ikke giftig) 
• Udstyret med holdbar sidebeskyttelse så cyklen uden problemer kan 

lænes op af vægge eller lægges ned 

 
Styr 

• Bredt, ergonomisk tilpasset for mere kontrol 
• Sandblæst og sort anodiseret 
• 19 mm diameter greb, velegnet selv til meget små hænder 

 



Sadelpind 

• Anodiseret aluminium 

 
Greb 

• Woom Ergogrip – det mindste greb af sin slags 
• Ergonomisk formet gribeflade, giftfri 
• Styreender med ekstra stor diameter for større beskyttelse 
• Indskruede greb sikrer sikker fastgørelse til styret 

 
Sadelklampe 

• Fremstillet i aluminium 
• Quick release for nem justering af sadle 

 
Transmission 

• Letvægts kranksæt med 95 mm. pedalarme i smedet aluminiumum med 
smal Q-faktor, nøje tilpasset barnets hofter 

• Begynder gearing: 18 tænder for og 10 tænder bag 
• Smalle platforms pedaler sikrer lav vægt og øget frihøjde ved sving 
• Krankboks med lukkede lejer 

 
Bremser 

• Mini V-bremse med bremsekraft tilpasset børn 
• Bremsegreb er ergonomisk tilpasset og velegnet til små hænder 
• Jagwire-kabler af høj kvalitet giver reduceret friktion og jævn ydeevne 
• Farvekoordinerede bremsegreb/bremseklodser sikrer hurtig indlæring i 

hvilket bremsegreb som betjener forbremse og bagbremse 

 
Farver 



• Woom Red, Sky Blue, Woom Green, Sunny Yellow, Purple Haze 

 
Vægt 

• 5.4 kg 
 


