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Transport & Specialcyklar		

Vår stolta historia
Det är snart 100 år sedan den första cykeln rullade ut från vår fabrik i Vansbro. Idag är Monark ett ledande
varumärke i stora delar av världen, det är en utveckling som varit enorm. Framgången gäller även Monarks
ergometercyklar, även på detta område är vi världsledande. Hur bar vi oss åt för att lyckas? En stor del
i framgången kan skrivas vår historia och yrkesstolthet. Vi är nämligen väldigt stolta över det hantverk vi
uträttar och vet vad våra produkter betyder för våra kunder. Monark har blivit ett begrepp, vi pratar om ett
kvalitetstänkande in i minsta detalj.
Med facit i hand, det är ingen tillfällighet att så många professionella användare väljer Monark. En cykel
från oss är mer än en vanlig cykel, den är även ett arbetsredskap, ett hjälpmedel och ett smidigt transportmedel. Från vår toppmoderna fabrik i Dalarna tillverkas därför cyklar i en mängd olika utföranden; allt från
den gamla hederliga budcykeln till sparkcyklar, trehjulingar och tandemcyklar till den välkända postcykeln
som blivit ett uppskattat arbetsredskap i flera postverksamheter runt om i Europa. Ett utmärkande drag som i många fall är en avgörande skillnad mot våra konkurrenter - är att våra produkter inte är byggda som
andra cyklar. Till exempel byggs hjulen av rostfria, extra grova ekrar och fälgar. Ramarna konstrueras för en
tyngre belastning och komponenterna är utvalda för sin höga kvalitet. Dessutom har några av
cyklarna speciella pakethållare både bak och fram. Vi kallar vårt produktsegment för Monark Professional, cyklar som är byggda för att klara högt ställda krav från kräsna professionella användare.
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Om vår historia vet vi allt, om framtiden kan vi bara sia. Men en sak vet vi; för varje dag som går upptäcker
allt fler att en cykel från Monark är en pålitlig kamrat på vägen, en kamrat med lång livslängd som verkligen
tål vardagens tuffa tag och utmaningar.

Precis som förr fast bättre
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Specialcyklar
Olika människor har olika behov. Oavsett
anledning är vart och ett av de här
behoven speciella. Monark Exercise har
under många år arbetat med att ta fram
cyklar som passar vart och ett av dessa
behov. För vissa människor handlar det om
att överhuvudtaget kunna röra på sig, för
andra att känna sig trygga i sin framfart.
När behovet är speciellt måste också
lösningen vara det. Därför har vi en
egen avdelning för cyklar som bygger
på speciella lösningar - Monark Exercise
Specialcyklar.
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> Trehjuling 533

En 24” trehjuling för den som vill ha en lite
större cykel. Designad för bästa komfort och
med ett mycket lågt insteg. Utrustad med
differential som ger drivning på båda hjulen
och därmed stabilare framfart. 3-växlad med
generatorbelysning.
•
•
•
•

Färg: Blå/röd
Max brukarvikt: 140 kg
Vikt: 29 kg
Bredd/Längd: 75 cm/180 cm

Röd
Blå

•
•
•
•

Ramhöjd: 48 cm
Mått sadel-pedal, min: 77 cm
Mått sadel-pedal, max: 93 cm
Instegshöjd: 18 cm

art.nr 90533-58
art.nr 90533-62

>Trehjuling 3313
En stabil trehjuling med 2 hjul bak. Ramen är
nyutvecklad med ett extra lågt insteg för att
enkelt komma på och av. Utrustad med 20” hjul
blir cykeln lättmanövrerad. Cykeln är treväxlad
och levereras med belysning och godkänt lås.

Käpp/kryckhållare:
art.nr 6953-85

Finns även som juniormodell med 16” hjul.
Se www.monarkexercise.se.
•
•
•
•

Färg: Blå/röd
Max brukarvikt: 140 kg
Vikt: 28 kg
Bredd/Längd: 82 cm/160 cm

Röd
Blå

•
•
•
•

Ramhöjd: 48 cm
Mått sadel-pedal, min: 74 cm
Mått sadel-pedal, max: 96 cm
Instegshöjd: 16,5 cm

art.nr 3313-58
art.nr 3313-62
För prisinformation se www.monarkexercise.se
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>Trehjuling 523
En stabil trehjuling med två hjul fram för säker
framfart. 20” hjul och ram med extra lågt
insteg gör att cykeln passar alla. 3-växlad,
generatorbelysning och godkänt lås som
standard. För dem som vill lasta lite mer finns
det en stor främre pakethållare som tillbehör.
•
•
•
•

Färg: Silver/röd
•
Max brukarvikt: 140 kg
•
Vikt: 24 kg
•
Bredd/Längd: 84 cm/150 cm •

Stor främre pakethållare
(mått L=72, B=47, H=11cm):
art.nr 6965-25

Ramhöjd: 42 cm
Mått sadel-pedal, min: 72 cm
Mått sadel-pedal, max: 95 cm
Instegshöjd: 15,5 cm

Silver art.nr 90523-65
Röd art.nr 90523-58

> Cykelkärra
När inte pakethållaren räcker till är den här
cykelkärran ett utmärkt komplement. Lasta
allt från picknickkorgen till båtmotorn och dra
iväg.

•
•
•
•

Färg: Svart
Max lastkapacitet: 200 kg
Flakmått: 98x60 cm
Vikt: 24 kg

Svart art.nr 7600-105
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Koppling:
art.nr 7607-5

> Tandem
En riktigt kul cykel för två. Byggd på en
unisex stålram för högsta vridstyvhet
och komfort. Även utrustad med riktigt
fina komponenter. Levereras med
godkänt lås och generatorbelysning.
Finns med tre eller sju växlar.

•
•
•
•
•
•

Färg: Blå/röd
Max brukarvikt: 120 kg
Vikt: 26 kg
Längd: 241 cm
Ramhöjd fram: 49 cm
Ramhöjd bak: 44,5

Blå
Röd

•
•
•
•
•
•

Mått sadel-pedal fram, min: 48 cm
Mått sadel-pedal fram, max: 93 cm
Mått sadel-pedal bak, min: 36 cm
Mått sadel-pedal bak, max: 87 cm
Instegshöjd fram: 60 cm
Instegshöjd bak: 50 cm

art.nr 1033-62 3-vxl, 1017-62 7-vxl
art.nr 1033-58 3-vxl, 1017-58 7-vxl

Heltäckande kedjeskydd:
art.nr 1342

För mer information och tillbehör se sid 16
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> ECO

Elcykel

El-assisterad unisex cykel.
Cykeln är utrustad med en stark 250 watts motor
som tillför kraft när du som bäst behöver den.
Med motorn påslagen startar el-assistansen
omedelbart och hjälper upp till 25 km/h. Ett
kraftigt 10 ampère batteri räcker upp till 50
km, (hur långt en laddning räcker beror på
flera faktorer som bl.a. terräng, temperatur
och last). Laddningstiden är ca 4,5 timmar.
När motorn är avslagen kan cykeln användas
precis som en vanlig cykel.
Cykeln är utrustad med ett 3-växlat baknav,
navgenerator för belysningen, godkänt lås
och stöldskyddseliminering.

Svart art.nr
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1430

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor: Panasonic 250W
Batteri: 10Ah, 26V
Laddningstid: ca 4.5h
Antal laddcykler: 500-1000st
Unisexram i aluminium
Färg: Svart
3-vxl Shimano Nexus
V-broms fram och bak
Ställbar styrstam
Framhjul 26” (559) hjul med dubbelbottnad fälg
och rostfria 2.0 mm ekrar
Bakhjul 26” (559) med Shimano Nexus 3 nav,
dubbelbottnad fälg och rostfria 2.34 mm ekrar
Komplett belysning, navdynamo och diod.
Vikt: 25 kg
Max brukarvikt: 120 kg
Ramhöjd: 52 cm
Mått sadel-pedal, min: 78 cm
Mått sadel-pedal, max: 98 cm
Bredd styre: 63 cm
Instegshöjd: 46 cm

Manövreringspanel

Ställbar
styrstam

Navgenerator
250 Watt Panasonic
elmotor
För prisinformation se www.monarkexercise.se
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Transportcyklar
Ibland ska det gå fort. En annan gång ska det vara
smidigt och enkelt, även vid de tillfällen då lasten är
tung. Monark Exercise har cyklar som svarar upp till de
flesta behov som kan uppkomma i större utrymmen,
som exempelvis industri, lager och sjukhus. Bra och
genomtänkta transportcyklar gör det enkelt att ta sig
fram.
Oavsett ditt behov, kan vi garantera
dig cyklar som verkligen tål att
användas, cyklar som står sig
starka mot slitage och som
framför allt tar dig framåt.
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> Ballong

En riktig arbetshäst! Byggd på
en klassisk stålram och med
högkvalitativa komponenter för
pålitlighet, säkerhet och känsla.
Navgenerator-/diodbelysning och
godkänt lås som standard.
•
•
•
•
•
•
•

Färg: Svart
Max brukarvikt: 140 kg
Vikt: 19 kg
Ramhöjd: 55 cm
Mått sadel-pedal, min: 50 cm
Mått sadel-pedal, max: 99 cm
Instegshöjd, dam: 43 cm

Herr svart
Dam svart

art.nr 1343-64
art.nr 1353-64

3-vxl
3-vxl

>Bayer

Ballongcykel med främre pakethållare.

•
•
•
•
•
•
•

Färg: Röd
Max brukarvikt: 120 kg
Vikt: 20 kg
Ramhöjd: 55 cm
Mått sadel-pedal, min: 50 cm
Mått sadel-pedal, max: 99 cm
Instegshöjd: 43 cm

Röd
Röd
För mer information och tillbehör se sid 16

art.nr 1221-56
art.nr 1223-56

0-vxl
3-vxl
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> Paketcykel

En industricykel med funktion och ergonomi i fokus. Stabil
och användarvänlig ram i kombination med högkvalitativa
komponenter. Modellen kan anpassas efter olika behov.
•
•
•
•

Färg: Svart
Max lastvikt fram: 20 kg
Vikt: 29 kg
Ramhöjd: 54 cm

Svart art.nr 90420-64 0-vxl,
		
90423-64 3-vxl,
		
90424-64 0-vxl, 26”.

• Mått sadel-pedal, min: 50 cm
• Mått sadel-pedal, max: 98 cm
• Instegshöjd: 43 cm

Pakethållare med
hjulstöd, passar modell
90424: art.nr 39026
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> Long John

En dansk klassiker med mycket själ och tradition.
Levereras med 5 växlar och Sram nav som
standard.
• Färg: Svart
• Max lastvikt fram: 100 kg
• Vikt: 38 kg

Svart art.nr 68605

• Ramhöjd: 55,5 cm
• Mått sadel-pedal, min: 49 cm
• Mått sadel-pedal, max: 105 cm

> Truck

En riktig klassiker! En cykel för den som vill synas, men även en fantastisk
brukscykel. Lika skön att cykla på som att beskåda. Finns i oväxlat eller
treväxlat utförande.
• Färg: Svart
• Ramhöjd: 55,5 cm
• Max lastvikt fram: 30 kg • Mått sadel-pedal, min: 49 cm
• Vikt: 27 kg
• Mått sadel-pedal, max: 105 cm

Svart art.nr 68502 0-vxl,
		
68503 3-vxl

För prisinformation se www.monarkexercise.se
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> Flaksparkcykel 634

Extra flak:
art.nr 6960-10

En flaksparkcykel med hög lastkapacitet. Det finns ett flertal
tillbehör såsom extra flak, lastsarg och skrivpulpet.
• Färg: Blå
• Lastkapacitet: 150 kg
• Vikt: 21 kg

Blå

• Höjd: 98,5 cm
• Markfrigång: 2,5 cm
• Flakmått: 61x54 cm

art.nr 90634-0-60

Sarg:
art.nr 6960-9

Låda:
art.nr 6966-50

>Sparkcykel 660

Sparkcykel med lättrullade punkteringsfria hjul. Ergonomisk
och smakfull design.

14

• Markfrigång: 2 cm
• Färg: Gul
• Bredd (ytterkant bakhjul): 60 cm
• Vikt: 15 kg
• Höjd: 106 cm

Gul

art.nr 90660-3

> Sparkcykel 670
En smart och snabb sparkcykel för inomhusbruk.
Lättrullade punkteringsfria hjul.
• Färg: Silver/Röd • Markfrigång: 2 cm
• Bredd (vid bakhjul): 22 cm
• Vikt: 12 kg
• Bredd (styre): 47 cm
• Höjd: 106 cm

Silver art.nr 90670-55
Röd art.nr 90670-58

Korg:
art.nr 3270

Kabellås:
art.nr 2245-155

>Trehjulig sparkcykel 624
Kraftig sparkcykel utrustad med luftgummihjul och lite
högre markfrigång, fungerar också för utomhusbruk.
• Total längd: 125 cm
• Färg: Silver
• Bredd mellan fotplattor: 48 cm
• Vikt: 16 kg
• Höjd: 82-96 cm • Bredd (ytterkant bakhjul): 73 cm

Silver art.nr 90624-55
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Specifikationer
Modellbeteckning

90420-423

68502-68503

68605

3313

90523

90533

Ram

Stål unisex

Stål transport

Stål Long John

Stål special

Stål special

Stål special Shimano Nexus 3

Fälg (mm), fram/bak

24x407/22584

2-16/2-19

2-16/2-19

24-406 Alu

24-406 Alu

19-509 Alu

Däck dimension

51-507/54-584

2-16/2-19

2-16/2-19

47-406

50-406 m. reflexsida

50-507

Ekrar

2.26 mm RF

2.36 mm RF

2.36 mm RF

2,36 mm RF

2,36 mm RF

2.36 mm RF

Framnav

Shimano Nexus Inter

SRAM VT5000

Rullbroms Shimano Inter

SRAM I-brake gen. nav

SRAM dynamo/vanligt

SRAM I-brake

Baknav

Shimano Nexus 3

Shimano 1vxl/SRAM Spectro 3

Shimano Penta 5

SRAM Spectro 3

SRAM Spectro 3

Shimano Nexus 3

Kedjekrans bak

21T

21T

22T

19T

20T

Differential

Bromsar fram/bak

Rullbroms/broms i navet

Trumbroms/broms i baknav

Rullbroms/broms i baknav

Trumbroms/broms i baknavet

V-broms/broms i nav

Trumbroms/i baknav

Sadelstolpe

27.2x250 mm stål

25.8x300 mm stål

25.8x300 mm stål

27.2x250 Stål

27.2x250 mm Stål

27.2x315 mm stål

Styre

Uppsvängt stål

Uppsvängt stål

Uppsvängt stål

Högt stål

Högt stål

Rakt. Alu silverlackat

Styrlager

Th 1150W

Th 1150W

Th 1150W

Th 1150W

Th 1150W

Th 1150W

Styrstam

22.2x225 mm stål förstärkt

22.2x220 mm vinkel Alu

22.2x220 mm vinkel Alu

22.2x200 mm vinkel alu

22.2x200 mm vinkel Alu

22.2x200 mm vinkel Alu

Vevparti med kedjekrans

Sugin 38T 170 mm Stål/alu

46T-170 mm stål

46T-170 mm stål

Sugin 38T 170 mm stål/alu

Sugino 38T 170 mm stål/alu

Sugino 38T 170 mm stål/alu

Pedaler

9/16” gäng

9/16” gäng

9/16” gäng

9/16” gäng

9/16” gänga

9/16” gänga

Skärmar

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Pakethållare

Tråd lackerad

Stål bak/Spec.m.stödbenfram

Stål lackerad

Trådkorg

Tråd lackerad

Trådkorg

Belysning

Diodlampa bak

Generator driven fram/bak

Generatordriven fram/bak

Generatordriven fram/diod bak

Generatordriven fram/bak

Generatordriven fram/Diodlampa

Vikt

22 kg

27 kg

38 kg

28 kg

29 kg

29 kg

Modellbeteckning

1030

1033

1017

1343-1353

1221-1223

1430

Ram

Stål tandem

Stål tandem

Stål tandem

Stål Ballong

Stål Ballong

Aluminium special

Fälg (mm), fram/bak

25-559

25-559

25-559

22x584/22x584

22x584/22x584

20-559/20-559 Alu dubbelbottnad

Däck dimension

44-559

44-559

44-559

54-584/54-584

54-584/54-584

51-559/51-559

Ekrar

2,36 mm stål

2,36 mm stål

2,36 mm stål

2,36 mm RF

2,36 mm RF

2,36 mm RF

Framnav

Rullbroms Shimano Inter

Rullbroms Shimano Inter

Rullbroms Shimano Inter

SRAM I-brake

SRAM VT5000

SRAM dynamonav D330

Baknav

Shimano 1 vxl

Shimano Nexus 3

Shimano 7

SRAM Spectro 3

Shimano1vxl/SRAM Spectro

Shimano Nexus rullbroms

Kedjekrans bak

20T

20T

20T

21T

22T

19T

Bromsar fram/bak

Rullbroms/ i nav/V-broms

Rullbr/broms i nav/V-broms

Rullbr/broms i nav/V-broms

Trumbroms/broms i baknav

Trumbroms/broms i baknav

V-broms/V-broms

Sadelstolpe

24.5x315 mm stål

24.5x315 mm stål

24.5x315 mm NiCr

27.2x250 mm Stål

27.2x250 mm stål

28.8x300 Alu

Styre

Uppsvängt stål

Uppsvängt stål

Uppsvängt stål NiCr

Uppsvängt stål NiCr

Uppsvängt stål NiCr

Logic Alu silverlackerat

Styrlager

TH 1150W

TH 1150W

TH 1150W

TH 1150W

TH 1150W

Styrlager 1 1/8” integr.

Styrstam

22,2x225 mm stål NiCr

22,2x225 mm stål NiCr

22,2x225 mm stål NiCr

22.2x220 mm vinkel Alu

22.2x220 mm vinkel Alu

Ställbar 1 1/8” Alu

Vevparti med kedjekrans

33/44T 170 mm Alu

33/44T 170 mm Alu

33/44T 170 mm Alu

46T 170 mm stål

46T 170 mm stål

motordrev 9T, kedjehjul 41T

Pedaler

9/16” gäng. Aluminium

9/16” gäng. Aluminium

9/16” gäng. Aluminium

9/16” gäng

9/16” gäng

9/16” Alu/gummi

Skärmar

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Stål lackerade

Pakethållare

Tråd lackerad

Tråd lackerad

Tråd lackerad

Tråd lackerad

Tråd lackerad

Rör lackerad

Belysning

Generator fram/diodlampa bak

Generator fram/diodlampa bak

Generator fram/diodlampa bak

Generatordriven fram/bak

Generatordriven fram/bak

Generatordriven fram/diod bak

Vikt

26 kg

26 kg

26 kg

19 kg

19 kg

25 kg
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Tillbehör
1895
Diodlampa Basta
Comet IV inkl. hållare

3112-4
Plastlåda blå. Finns även
i gult. Storlek 430x350x210
mm. Passande cyklar nr
90420/423/471/472/473.

6953-50
Påskjutshandtag
Till modell 90521

3112-3-64
Främre pakethållare. 420x320 mm.
Passande cyklar nr 90420/423 samt
trehjuliga sparkcyklar. Nr. 90624/625.
Lack: svart.
6960-10
Extraflak till flaksparkcykel 634.
Bilden visar cykeln med monterat
extraflak.

1865
Framlampa Smart, Led
6966-50
Plastlåda
gul.
Storlek
380x270x190 mm. Passande sparkcykel nr 90660

6953-51/52/53/54
Fotplatta. Skruvas fast på
pedalen. Exklusive remmar.
6953-51 16,5 cm.
6953-52 19.5 cm.
6953-53 22.5 cm.
6953-54 26.5 cm.

1921-7
Baklykta Diod.

1342
Heltäckande kedjeskydd tandem.

6953-67
Fäste för ryggstöd.

5530/5541
Sadelskydd. 5541 till standardsadlar. 5530 till bredare sadlar typ moped.
Blandade färger.

6953-55-56
Rem för fotplatta
6853-55 Kort rem längd 30 cm.
6953-56 Lång rem längd 50 cm.

7607-5
Koppling till cykelkärra 7600-105

3261-107
Cykelkorg svart oval i ståltråd med fällbart grepp.
Storlek vid överdel: 38x23
cm. Höjd 20 cm.

6960-9
Lastsarg till flaksparkcykel 634

4098
Stänkskydd av gumnmi.
Monteras runt skärmstagen.
3270
Svart
plåtkorg
till
cykel 90670. Storlek
21x28.5x10.5xcm.

6934-40
Skrivpulpet. Passar till
modell 634.

3617
fotpump i plast.

2257-207
Cykellås Basta Click 3110
med lång bygel av härdat
9 mm stål. Godkänt av
FSAB.

35248
Extra bred sadel.
Bredd 27 cm.

6965-25
Stor främre pakethållare i stål
för 523. Komplett med monteringstillbehör.
Mått: 72x47x11cm (LxBxH)

6953-62/63
T-stolpe.
6953-64 till model 90517.
6953-62 till modell 90521

6935-40
Fotbromssats till
flaksparkcykel 634

67071
Pedal 1/2” gäng.
Med fotrem.

2245-155
Kabellås Abus.
550 mm.

6953-64/65/66
Ryggstöd.
6953-64 20 cm högt.
6953-65 23.5 cm högt.
6953-66 30 cm högt.

9300-39
Justerbara vevarmar

6953-85
Käpp/kryckhållare

2267
Lås Trelock rs 306.
Stöldgodkänt

6953-61
Limpsadel exklusive
stolpe

6953-68
Säkerhetsbälte till
ryggstöd

3112-6
Monteringssats för att kunna
motera ovanstående pakethållare på sparkcykel 624/625

8475-5
Hjälm Falcon F-2000. Färg:
blå Storlekar: M/L och L.

39026
Pakethållare med hjulstöd,
passar modell 90424

Detta är ett urval av tillbehör. För mer info besök
våran hemsida www.monarkexercise.se
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En tradition som gett kunskap,
erfarenhet & känsla
för produkt och kvalitet. Sedan början av 1900-talet har Monarks cyklar
varit ett levande bevis på exakthet, pålitlighet, hållfasthet och service.
Det är en av anledningarna till att vi idag är världsledande på Ergometercyklar och marknadsledande i Skandinavien på Transportcyklar.
Vi tillverkar, utvecklar och marknadsför ergometer och träningscyklar,
transport och specialcyklar. Våra största kundgrupper hittar vi inom sjukvård, idrottsmedicin, myndigheter, industri och postverksamhet. Tack
vare våra produkters unika egenskeper återfinns Monark idag i över 90
länder med de största marknaderna i USA, Kina och Skandinavien. Trots
en världsomspännande verksamhet finns utveckling och tillverkning
kvar i Sverige. Kraven på våra produkters funktion och kvalitet är väldigt
höga vilket gör att även vår produktion måste uppfylla kraven på säkerhet, kvalitet och professionalism.
Monark Exercise AB ingår i Grimaldi Industri Group som har mer än 1,650
anställda och en omsättning på 265 MEUR.
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Vi på Monark Exercise arbetar ständigt med utveckling av våra produkter
och vårt sortiment. För den senaste informationen såsom specifikationer,
tillbehör och nyheter besök vår hemsida eller kontakta oss.

www.monarkexercise.se
special@monarkexercise.se
0281-59 49 40

Monark Exercise reserverar sig för eventuella komponent- & konstruktionsförändringar och hänvisar till hemsidan för senaste versionen.
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