
 SKEPPSHULT S3 
TREHJULIGA CYKLAR



Alla trehjuliga cyklar från Skeppshult är 

CE-märkta. Testade och utprovade för 

optimal säkerhet.

Det fina med tre hjul…
eller hur ALLA ska kunna cykla.
 

Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? 

Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om man har ett funktionshinder?

När man är äldre så borde man snarare cykla mer för att hålla kroppen i trim. Likaså är glädjen över att 

få cykla, trampa sig själv framåt extra stor om man har ett funktionshinder. Haken i båda fallen kan sam-

manfattas i ett par ord; två hjul. Det vill säga, svårigheten att hålla balansen på två hjul.

Lösningen heter S3. En cykel med tre hjul. En cykel där man inte behöver ”hålla balansen”. Den har ett 

lågt insteg, så det är lätt att kliva på och av. Den är dessutom försedd med parkeringsbroms, en extra 

trygghet när du står still. Den är enkel att cykla på i alla situationer, har hög stabilitet tack vare sina tre 

hjul.

S3 finns med 16", 20" och  24" hjul. Den finns i ett flertal varianter och passar från tre års ålder ända upp 

till seniorstadiet. Vi har tillverkat trehjulingar länge, så vi vet vad som krävs för att göra en riktigt bra och 

hållbar cykel. En rejäl grundkonstruktion och bra komponenter.  Skulle olyckan vara framme, så är re-

servdelar enkla att få tag i. Vi håller ett komplett lager och våra återförsäljare har ett djupt kunnande om 

våra cyklar.

Väljer du S3, väljer du en trygg och rejäl cykel med riktig cykelglädje.

Några ord om oss
Skeppshultcykeln är ett familjeföretag med anor ända från 1900-talet. Genom årtionden har vi tillverkat 

cyklar i vår fabrik i småländska Skeppshult. Vi bär vår historia med stolthet, men samtidigt har vi inte låtit 

den bromsa vår utveckling. Här i Skeppshult svetsar vi ramar, bygger hjul och lackerar cyklar i en fullt mo-

dern fabrik. Vi förbehandlar och lackerar varje cykel med omsorg i en egenutvecklad lackanläggning, 

som är helt miljöanpassad. I produktionen samsas hantverk med senaste teknik. Robotar och maskiner, 

men bakom finns alltid människor med djup kunskap.

Miljö ligger oss varmt om hjärtat. All el vi förbrukar, är så kallad grön el. Värmen från lackeringsugnarna 

värmer våra lokaler. Det här är bara några exempel på hur vi tänker. Men den avgörande tanken är 

att tillverka riktiga cyklar nära dig. I Sverige, i Skeppshult. Vi tror inte på idén att frakta stora skrymmande 

saker över jordklotet. Det gynnar inte vår miljö.

Nu vet du lite mer om oss och hur vi tänker. Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss och våra cyklar 

(inte minst våra trehjulingar). Du är varmt välkommen.



Färger (x-xx): 4-45, 5-52, 9-11

Ram: 20,5 cm

Material: Höghållfast stål

Däck/Fälg: 47-305/Alu blank

Växlar/Reglage: 0
Fast nav
3/Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano/Union (0-vxl)
Shimano Fast/Union
Shimano/Union (3-vxl)

Utväxling: 30/17/18/17   Fast nav/ 0-vxl
30/17/18/18   3-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Navbroms/Fälgbroms (0, 3-vxl)
Fast nav/Fälgbroms

Belysning: -

Lås: Finns som tillbehör

Styrstam: Standard

Ca-ålder på brukaren: 3-6 år
Med omvandlingskit 3-11 år

Instegshöjd: 18 cm

Benlängd med standardsadel:
med 250 mm stolpe 34 cm - 49 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel

44 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 40 cm

Längd x Bredd 129 x 69 cm

Vikt 17 kg

Brukarvikt (maxvikt) 75 kg

Korgens storlek L32 x B24 x H15 cm

Max vikt i korg 10 kg

Vändradie ca 120 cm

16" Mini
Bland trehjulingarna från Skeppshult är 16" Mini den minsta som passar barn från ca 3 års ålder. Det finns ett tillbehörskit som 
man kan montera på cykeln så att cykeln kan användas ända upp till 11 års ålder!

• Cykeln har lågt och brett insteg vilket gör det enkelt att stiga av och på.  • 16" Mini finns med tre olika navtyper; 0-växlad, 
Fast nav och för de muskelsvaga finns även ett 3-växlat alternativ. • S3 16" är utrustad med handbroms som har parkerings-
funktion som gör att cykeln står still när man stiger av och på.• Korgen är nedsänkt mellan bakhjulen för att enklare kunna 
användas av riktigt små barn.

Det finns ett stort sortiment av tillbehör som kan monteras, som t ex olika sadlar, ryggstöd, styrutslagsbegränsare, ledade 
vevar m m.

S3 16" Mini 0-vxl, Art.nr: 1601-0051-501X-XX

S3 16" Mini Fast nav, Art.nr: 1620-0151-501X-XX

S3 16" Mini 3-vxl, Art.nr: 1601-0351-501X-XX

Skeppshult S3

 4-45 Solgul 5-52 Imolaröd 9-11 Havsblå metallic



S3 16" standard 0-vxl, Art.nr: 1601-0051-500X-XX

S3 16" standard Fast nav, Art.nr: 1620-0151-500X-XX

S3 16" standard 3-vxl, Art.nr: 1601-0351-500X-XX

Färger (x-xx): 4-45, 5-52, 9-11

Ram: 20,5 cm

Material: Höghållfast stål

Däck/Fälg: 47-305/Alu blank

Växlar/Reglage: 0
Fast nav
3/Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano/Union (0-vxl)
Shimano Fast/Union
Shimano/Union (3-vxl)

Utväxling: 30/17/18/17   Fast nav/ 0-vxl
30/17/18/18   3-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Navbroms/Fälgbroms (0, 3-vxl)
Fast nav/Fälgbroms

Belysning: -

Lås: Finns som tillbehör

Styrstam: Standard

Ca-ålder på brukaren: 5-11 år

Instegshöjd: 18 cm

Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 37 cm - 59 cm

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel

44 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 40 cm

Längd x Bredd 129 x 69 cm

Vikt 17 kg

Brukarvikt (maxvikt) 75 kg

Korgens storlek L32 x B24 x H15 cm

Max vikt i korg 10 kg

Vändradie ca 120 cm

Skeppshult S3

16" Standard
S3 16" Standard är lämplig från ca 5 års ålder.

• Cykeln har lågt och brett insteg vilket gör det enkelt att stiga av och på. • 16" Standard finns med tre olika navtyper; 0-väx-
lad, Fast nav samt ett 3-växlat alternativ. • S3 16" är utrustad med handbroms som har parkeringsfunktion som gör att cykeln 
står still när man stiger av och på. • Korgen är nedsänkt mellan bakhjulen.  

Alla 16" Standard levereras med det populära Speedwaystyret som standard samt parkeringsbroms. Det finns ett stort sorti-
ment av tillbehör som kan monteras som t ex olika sadlar, ryggstöd, styrutslagsbegränsare, ledade vevar m m.

 4-45 Solgul 5-52 Imolaröd 9-11 Havsblå metallic



Färger (x-xx): 2-18, 5-10, 9-11

Ram: 37 cm

Material: Höghållfast stål

Däck/Fälg: 47-406/Alu blank

Växlar/Reglage: Fast nav/-
3/Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano Fast/Shimano
Shimano/Shimano (3-vxl)

Utväxling: 32/18/17/17

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Navbroms/Navbroms (3-vxl)
Fast nav/ Navbroms

Belysning: -

Lås: Finns som tillbehör

Styrstam: Standard

Ca-ålder på brukaren: Från 10 år - korta vuxna

Instegshöjd: 20 cm

Benlängd med standardsadel:
med 350 mm stolpe 59 cm - 81 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel

69 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 45 cm

Längd x Bredd 157 x 77 cm

Vikt 21 kg

Brukarvikt (maxvikt) 100 kg

Korgens storlek L32 x B24 x H15 cm

Max vikt i korg 10 kg

Vändradie ca 145 cm

20"
Denna modell används från 10 års ålder samt till korta vuxna. Färgerna är anpassade i diskreta färgval.

• Cykeln har lågt och brett insteg vilket gör det enkelt att stiga av och på. • 20" finns med två olika navtyper; Fast nav och 
3-växlat. • Korgen är nedsänkt mellan bakhjulen. 

S3 20" är utrustad med handbroms som har parkeringsfunktion som gör att cykeln står still när man stiger av och på. Det finns 
ett stort sortiment av tillbehör som kan monteras, som t ex olika sadlar, ryggstöd, styrutslagsbegränsare, ledade vevar m.m.

Skeppshult S3

S3 20" Fast nav, Art.nr: 2021-0152-500X-XX

S3 20" 3-vxl, Art.nr: 2004-0352-500X-XX 2-18 Blyertsgrå 5-10 Röd metallic 9-11 Havsblå metallic



Färger (x-xx): 2-18, 5-10, 9-11

Ram: 44,5 cm

Material: Höghållfast stål

Däck/Fälg: 47-507/Alu blank

Växlar/Reglage: 3/ Vrid
7/ Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: 3-vxl / 7-vxl
Shimano/Shimano

Utväxling: 32/16/18/17  3-vxl
32/16/16/19  7-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Navbroms/Shimano Brim 41

Belysning: -

Lås: Standard

Styrstam: Standard

Ca-ålder på brukaren: Tonår, vuxna

Instegshöjd: 18 cm

Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 68 cm - 92 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel

78 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 61 cm

Längd x Bredd 180 x 77 cm

Vikt 28 kg

Brukarvikt (maxvikt) 145 kg

Korgens storlek L25 x B37 x H29 cm

Max vikt i korg 15 kg

Vändradie ca 170 cm

24" Standard
• S3 24” passar såväl korta som långa personer och kan därmed användas från tonår och in i vuxen ålder.  • S3 24” har lågt 
insteg, liten vändradie och god stabilitet. • Bredden är anpassad för att den enkelt skall kunna tas in genom en 80 cm bred 
dörr. • Kombinationen fotbroms bak och låsningsfri rullbroms fram gör det säkrare att sänka farten. • Parkeringsbroms funk-
tion kan användas vid av och påstigning samt vid paus och när cykeln ska stå still. • 3 eller 7 växlar. Den 7 växlade varianten 
är mycket lättrampad på lägsta växeln och passar utmärkt i kuperad terräng eller om du inte har full styrka i benen. • Stor 
generös korg som kan lastas med 15 kg matvaror från affären. Korgens insida är anpassad för en drickaback.

S3 24" 3-vxl, Art.nr: 2404-0354-000X-XX

S3 24" 7-vxl, Art.nr: 2404-0754-000X-XX

Skeppshult S3

2-18 Blyertsgrå 5-10 Röd metallic 9-11 Havsblå metallic



Färger (x-xx): 2-18, 5-10, 9-11

Ram: 44,5 cm

Material: Höghållfast stål

Däck/Fälg: 50-507/Alu blank

Växlar/Reglage: 3/Vrid
7/Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano/Shimano
3-vxl / 7-vxl

Utväxling: 32/16/18/17  3-vxl
32/16/16/19  7-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Navbroms/Shimano Brim 41

Belysning: Fram Shimano Inter-L/B&M
Bak Diod Twinle

Lås: Standard

Styrstam: Justerbar

Ca-ålder på brukaren: Tonår, vuxna

Instegshöjd: 18 cm

Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 68 cm - 92 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel

78 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 61 cm

Längd x Bredd 180 x 77 cm

Vikt 28 kg

Brukarvikt (maxvikt) 145 kg

Korgens storlek L25 x B37 x H29 cm

Max vikt i korg 15 kg

Vändradie ca 170 cm

S3 24" 3-vxl, Art.nr: 2406-0354-000X-XX

S3 24" 7-vxl. Art.nr: 2406-0754-000X-XX

24" Comfort
• S3 24” passar såväl korta som långa personer och kan därmed användas från tonår och in i vuxen ålder. • S3 24” har lågt 
insteg, liten vändradie och god stabilitet. • Bredden är anpassad för att den enkelt skall kunna tas in genom en 80 cm bred 
dörr. • Kombinationen fotbroms bak och låsningsfri rullbroms fram gör det säkrare att sänka farten. • Parkeringsbroms funk-
tion kan användas vid av och påstigning samt vid paus och när cykeln ska stå still. • 3 eller 7 växlar. Den 7 växlade varianten 
är mycket lättrampad på lägsta växeln och passar utmärkt i kuperad terräng eller om du inte har full styrka i benen. • Stor 
generös korg som kan lastas med 15 kg matvaror från affären. Korgens insida är anpassad för en drickaback. 

Comfort har extra komfort i varje komponent. • Stora, mjuka och lättrullande Big Apple däck med punkteringsskydd. • Halo-
gen belysning fram som drivs av en navgenerator. • Justerbar styrstam och ergonomiskt styre som kan justeras helt individu-
ellt. • Extra bred gel sadel.

Skeppshult S3

2-18 Blyertsgrå 5-10 Röd metallic 9-11 Havsblå metallic



SKEPPSHULTCYKELN AB, 333 93 SKEPPSHULT.

TELEFON 0371-368 00. TELEFAX 0371-360 27. WWW.SKEPPSHULT.SE

Tillbehören utvecklas ständigt och är du i behov av anpassningar fi nns information 

på vår hemsida, www.skeppshult.se. Gå in under bibliotek och teknisk information. 

Välj S3 Tillbehör. Du är också välkommen att kontakta oss för offert.
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