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Skolesykkelfor
f unksjonshemmete
Likevel MC Norge ble stiftet i 2001 som en interesseorganisasjon for menneskermed ulike funksjonshemningermed lyst til
h kiore motorsykkei.
Likevel MC Norge har de siste irene arbeidet for i skaffe til
LIKEVEI MC: Med denne sykkelenskal ogs8 funksjonshemmete
veie en motorsykkel med sidevogn som skal byggesom slik at
kunne trene seg opp til "lappen" for tung MC.
den kan anvendesav funksjonshemmetetil kjoreopplaring og
farerpraver.
foretar giringen elektrisk. Bakbremsenflyttes ogsA opp pa
N6 er innsamlingsarbeidetkommet si langt at man har gitt til
styret. Pi denne m6,tenkan sykkelen betjenesav forere uten
innkjop av en BMW K1100LT med sidevogn.
"Dersom andre behov oppstdLrvil vi bygge
forlighet i beina.
Sykkelen er ni godkjent og registrert og Yamaha Bergen skal
det som trengs hvis det er mulig", sier Hein A. Kvalheim, leder
stir for ombyggingen av gir, bremser og skoleutrustning. Gir
av Likevel MC Norse
flyttes opp pi styret og betjenesav et klictronic girsystem som

SLUTT:Jeep Cherokeevll lkke lengerkunneregistreres
som avglftsfri lastebilmedfem seten

Slutt for
personlastebiler
Fra 1. Januar er det slutt for de sarnorske personlastebilene. Finansdepartementet kommer ni med krav om at
"kassa"
som
disse bilene ogsi mri ha plass til den samme
vanlige varebiler. Det er med andre ord ikke nok at bilen
fir godkjent en totalvekt pi over 3500 kilo.

Dermedforsvinnerden "forsterkete"
og tyngre utgavenav Jeep
Cherokee,som har klart ri snike
seginn under dette kravet.
BMW X5 er et anneteksempel pi en bil som enkelte
har snsket i fi bygd om
til avgiftsfri lastebil.
De nye reglenefir ingen
konsekvensfor de store
pickupenesom det selges
mangeav i Norge i dag.

50-sone nir han kjorer med narlys. Med refleks ville
sjiforen hatt 30 sekunder til ridighet. Det kan skille
mellom liv og dod.
Av de 282 registrertefotgjengernesom var innblandet i
morkeulykker i fjor, var det 181 som ikke brukte refleks.
NdLvil norske Helly-Hansen'Workwear sli et slag for
synlige fotgjengereog lansererytterklar som har refleks"slAs ned" nir
vester innfelt i jakkekragene og som kan
"2IN1
man bevegerseg i morket. Kolleksjonen heter
High Vis" og gir brukerne mulighet til i benytte eksempelvis innfelte refleksvesternir de trengs.

TRIMBOKS
"plug-in"Dieselmoterer kan enkelt gis mer kraft ved hjelp
(ekstra
har
trimbokser
til
de fleste
KCR
enheter
bokser).
bilmerker. Det nyesteer trimboks til Toyota D4-D
motorer. KCRs effektbokser gir mer effekt og ikke minst
hoyeredreiemoment.Ifalge importoren er monterin-

genenkelog drivstofforbruketskal bli lavere.
- plug-inmodelltil VW Golf 1,9
Priseksempel
TDI er 4700 kroner.Effektoknine:30 hestekrefter og 50 Nm. Enheten kan sl6s av og pi ved
hjelp av en bryter inne i bilen om onskelig.
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KRAFT:KCR-trimbokser
gir effektokning
mellom15 og 3Oo/o.
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