
S3 och Step
Cyklarna som håller
balansen i tillvaron.
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Lika olika.
Lika olika.
Lika i form av att alla cyklarna står för rörelsefrihet (och glädje).
Olika i form av antal hjul och format.
Från två till tre hjul. 
Från 16" till 24” (eller från barn till vuxen).
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.
Med S3 eller Step kan du.
S3 är 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 dess-
utom 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.
Step är en tvåhjulig cykel med ett mycket lågt insteg. 
Den finns i en storlek, men täcker ändå ett viktigt behov om du  
tycker det känns svårt och osäkert att kliva på eller av en cykel med 
en traditionell ram.
Vanliga cyklar "hoppar man på", Step stiger man på. Det ser du  
tydligt på bilden.
Vi har tillverkat cyklar länge, så vi vet vad som krävs för att göra en 
riktigt bra och hållbar cykel.
En rejäl grundkonstruktion och bra komponenter.  
Väljer du en S3 eller en Step, väljer du en trygg och rejäl cykel med 
riktig cykelglädje.
Om du vänder på sidan hittar du allt du behöver veta om våra S3 
och Step.
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16" Mini
Bland trehjulingarna från Skeppshult är 16" Mini den minsta som passar barn från ca 3 års ålder. 
• Cykeln har lågt och brett insteg vilket gör det enkelt att stiga av och på.  • 16" Mini finns med tre olika nav-
typer; 0-växlad, Fast nav och för de muskelsvaga finns även ett 3-växlat alternativ. • S3 16" Mini är utrustad 
med handbroms som har parkeringsfunktion 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. 
Alla 16" Mini levereras med det populära Speedwaystyret som standard. 
Det finns ett stort sortiment av tillbehör som kan monteras, som t ex olika sadlar, ryggstöd, styrutslags- 
begränsare, ledade vevar m m.

Skeppshult S3

Färger (x-xx): 4-45, 5-80, 9-15
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
30/17/18/17   3-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Fotbroms/V-broms (0, 3-vxl)
Fast nav/V-broms

Belysning: Finns som tillbehör.

Lås: Finns som tillbehör.
Styrstam: Fast
Ca-ålder på brukaren: 3-6 år
Instegshöjd: 14,5 cm
Benlängd med standardsadel:
med 250 mm stolpe 35 cm - 51 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel 50 cm - max 61 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 43 cm
Längd x Bredd 133 x 69 cm
Vikt 17,5 kg
Brukarvikt (maxvikt) 75 kg
Korgens storlek L23 x B34 x H16 cm
Max vikt i korg 10 kg
Vändradie ca 120 cm

S3 16" Mini 0-vxl  Art.nr: 1601-0051-181X-XX 
S3 16" Mini Fast nav  Art.nr: 1620-0151-181X-XX 
S3 16" Mini 3-vxl  Art.nr: 1601-0351-181X-XX

4-45 
Solgul

9-15 
Blåbärsblixt

5-80 
Modenaröd

Angivna mått är ca-mått.
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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-växlad, Fast nav samt ett 3-växlat alternativ. • S3 16" Standard 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.  
Det finns ett stort sortiment av tillbehör som kan monteras som t ex olika sadlar, ryggstöd, styrutslagsbegrän-
sare, ledade vevar m m.

Färger (x-xx): 4-45, 5-80, 9-15
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
30/17/18/17   3-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Fotbroms/V-broms (0, 3-vxl)
Fast nav/V-broms

Belysning: Finns som tillbehör.

Lås: Finns som tillbehör.
Styrstam: Fast
Ca-ålder på brukaren: 5-11 år
Instegshöjd: 14,5 cm
Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 45 cm - 60 cm

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel 57 cm - max 68 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 43 cm
Längd x Bredd 133 x 69 cm
Vikt 17,5 kg
Brukarvikt (maxvikt) 75 kg
Korgens storlek L23 x B34 x H16 cm
Max vikt i korg 10 kg
Vändradie ca 120 cm

S3 16" Standarad 0-vxl  Art.nr: 1601-0051-180X-XX 
S3 16" Standard Fast nav  Art.nr: 1620-0151-180X-XX 
S3 16" Standard 3-vxl  Art.nr: 1601-0351-180X-XX

4-45 
Solgul

9-15 
Blåbärsblixt

5-80 
Modenaröd

Angivna mått är ca-mått.
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20"
Denna modell används från ca 10 års ålder samt till korta vuxna. 
• 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, styrut-
slagsbegränsare, ledade vevar m.m.

Skeppshult S3

Färger (x-xx): 2-18, 5-89, 9-15
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: 32/17/18/17   Fast nav 
32/17/18/18   3-vxl

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål

Bromsar bak/Fram: Fotbroms/Shimano®BR-C 3000 (3-vxl)
Fast nav/ Shimano®BR-C 3000

Belysning: Finns som tillbehör.
Lås: Finns som tillbehör.
Styrstam: Fast

Ca-ålder på brukaren: Från 10 år - korta vuxna
Instegshöjd: 17 cm
Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 60 cm - 77 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel 70 cm - max 85 cm.

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 48 cm
Längd x Bredd 157 x 75 cm
Vikt 21 kg
Brukarvikt (maxvikt) 100 kg
Korgens storlek L38 x B27 x H21 cm
Max vikt i korg 10 kg
Vändradie ca 145 cm

S3 20" 3-vxl  Art.nr: 2004-0352-501X-XX 
S3 20" Fast nav  Art.nr: 2021-0152-501X-XX

2-18 
Blyertsgrå

9-15 
Blåbärsblixt

5-89 
Innerligt röd 
metallic

Angivna mått är ca-mått.
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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. • Parkeringsbromsfunktion 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. 

Skeppshult S3

Färger (x-xx): 2-18, 5-89, 9-15
Ram: 44,5 cm
Material: Höghållfast stål
Däck/Fälg: 47-507/Alu silver

Växlar/Reglage: 3/ Vrid
7/ Vrid

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

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

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål
Bromsar bak/Fram: Fotbroms/Shimano®BR-C 3000 (3, 7-vxl)
Belysning: Finns som tillbehör.
Lås: Standard
Styrstam: Fast

Ca-ålder på brukaren: Tonår, vuxna
Instegshöjd: 18 cm
Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 68 cm - 85 cm            

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel 78 cm - max 94 cm.

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 60 cm
Längd x Bredd 178 x 77 cm
Vikt 26 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: 2404-0354-500X-XX 
S3 24" 7-vxl  Art.nr: 2404-0754-500X-XX 

2-18 
Blänkande 
skymning

9-15 
Blåbärsblixt

5-89 
Innerligt röd 
metallic

Angivna mått är ca-mått.
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2-18 
Blänkande 
skymning

9-15 
Blåbärsblixt

Färger (x-xx): 2-18, 5-89, 9-15
Ram: 44,5 cm
Material: Höghållfast stål
Däck/Fälg: 50-507/Alu silver

Växlar/Reglage: 3/Vrid
7/Vrid

Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano® Nexus 3 alt 7 växlar, 
fotbroms/ Shimano® för rullbroms.

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

Vevparti/Vev: Thun/Thun Stål
Bromsar bak/Fram: Fotbroms/Shimano® 

Belysning: Shimano® navdynamo LED-lampa fram. 
Batteribelysning LED bak.

Lås: ABUS
Styrstam: Ställbar
Ca-ålder på brukaren: Tonår, vuxna
Instegshöjd: 18 cm
Benlängd med standardsadel:
med 300 mm stolpe 78 cm - max 94 cm.

Lägsta avstånd till marken
med standardsadel 78 cm

Avstånd sadelmitt/styrstolpe 60 cm
Längd x Bredd 178 x 77 cm
Vikt 26 kg
Brukarvikt (maxvikt) 145 kg
Korgens storlek L25 x B37 x H29 cm
Max vikt i korg 15 kg
Vändradie ca 170 cm

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. • Parkeringsbromsfunktion kan användas vid av och påstigning samt vid paus och 
när cykeln ska stå still. • 3 eller 7 växlar och fast nav. Den 7 växlade varianten är mycket lättrampad på läg-
sta 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 punk-
teringsskydd. • Halogenbelysning fram som drivs av en navgenerator. • Justerbar styrstam och ergonomiskt 
styre som kan justeras helt individuellt. • Extra bred gelsadel.

Skeppshult S3

S3 24" 3-vxl  Art.nr: 2406-0354-500X-XX  
S3 24" 7-vxl Art.nr: 2406-0754-500X-XX

5-89 
Innerligt röd 
metallic

Angivna mått är ca-mått.
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Färger (x-xx): 7-70
Ram: 47 cm
Material: Höghållfast stål
Däck/Fälg: 50-559/Alu blank
Växlar/Reglage: 7/ Vrid
Nav bak-Växeltyp/Nav fram: Shimano®Nexus 7 växlar, fotbroms/

Shimano®för rullbroms

Utväxling: 38/20
Vevparti/Vev: Thun

Bromsar bak/Fram: Fotbroms/Shimano® rullbroms
Belysning: Shimano® navdynamo LED-lampa fram. 

Batteribelysning LED bak.
Lås: ABUS
Styrstam: Ställbar
Ca-ålder på brukaren: Tonår, vuxna
Instegshöjd: 23 cm
Vikt 19,5 kg
Max vikt i korg 5 kg

Skeppshult Step
• Extremt lågt insteg.  • Lätt att stiga på och av. • Funktionell, men ändå kul och udda form. 
Step är både lättsam och praktisk att använda. Det extremt låga insteget gör den lätt att använda av alla.  
Den har allt en cykel ska ha; navgenerator för minsta möjliga rullmotstånd när lyset är på, belysningen har 
påfunktion, däcken (Big Apple) har en mjuk, behaglig och fjädrande känsla när man rullar fram, ABUS lås, 
styrstammen är ställbar och ger dig möjlighet att ställa in din körställning efter dina önskemål. Välj mellan 3 
eller 7 växlar.

Skeppshult Step

Step 7-vxl  Art.nr: 2606-0741-190X-XX

7-70 
Spegelsvart

Angivna mått är ca-mått.
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Skeppshult S3 tillbehör.
Tillbehören utvecklas ständigt och är du i behov av anpassningar finns mer information på vår hemsida,  
www.skeppshult.se. Gå in under fliken S3 och välj TILLBEHÖR. 
Nedan finner du ett axplock av alla praktiska tillbehör. Du är också välkommen att kontakta oss för en mer  
ingående presentation av tillbehören eller offertförfrågan.

Tillbehör till dig själv

• Hjälm Espresso • Hjälm Superbold • Adapter till telefon

• Magnolia väska • Malaga shoppingväska • Ryggsäck

• Cykeldator

• Denver rottingkorg

• Sadeltäcke päls, vändbart• Magnolia sadeltäcke • Magnolia ringklocka • Regnskydd/överdrag

• Väska till korg• Säkerhetsvimpel • Säkerhetsvimpel • Docksits
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Tillbehör till din cykel

• Banansadel • Ellipsformad sadel • Journey sadel• Freeway Fit sadel

• Backspegel• Hundrastare• Ergonomiska handtag • Justerbart styre

• Ledad vev• Pedal med sidostöd• Balanserad pedal • Fotplatta

• Kryckkäppshållare• Ryggstöd• Påskjutsstång 

Tillbehör som kan anpassas till din cykel.  Nedan visas ett urval. 

• Limpsadel 

• Buster framlampa • Diodbaklampa • Fotpump• Låskabel



Skeppshultcykeln AB. 333 93 Skeppshult. Telefon 0371-368 00. www.skeppshult.se
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Några ord om oss.
Skeppshultcykeln är ett familjeföretag grundat 1911. Genom årtionden har vi till-
verkat 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, lackerar och monterar cyklar i en fullt modern fabrik.  
Vi kallar det gjordnära®.
Vi förbehandlar och lackerar varje cykel med omsorg i en egenutvecklad lack-
anläggning, 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. Vatten 
från förbehandlingen vid lackeringen, tar vi vara på via indunstaren. 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 på att tillverka nära konsumenten. Det gynnar 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.

Alla trehjuliga cyklar från Skepps-
hult är CE-märkta. Testade och 
utprovade för optimal säkerhet.


