RaceRunner GTX
RaceRunner GTX gåstol kombinerar dynamisk design med komfort och lätthet
 RaceRunner GTX med fokus på funktionalitet och optimal prestanda för idrottaren
 Ger funktionshindrade med balans- och rörlighetsproblem en möjlighet till aktiv idrott
och utöva motion på lika villkor som rullstolsåkare och löpare
 Cykeln har utformats med fokus på detaljer enligt användarnas önskemål och behov
RaceRunner GTX är designad och utvecklad helt från början i samarbete med idrottsorganisationer och brukare.
Det betyder att cykelns funktioner har optimerats i alla avseenden. Ett faktum som även du kan ha nytta av.
RaceRunner GTX har en “gå in-” eller “kör in”-funktion för rullstolsburna. Utformningen av sadelfunktionen gör
att rullstolsburna kan köra ända fram till sadeln utan att den måste eftermonteras eller sitter i vägen.
Man går in i RaceRunner GTX när den står stilla och parkeringsbromsen är på.
Sadeln på RaceRunner GTX kan användas för vila eller som cykelsadel när man springer eller går.
Det finns olika sadlar och magstöd, som ger korrekt stöd när man står upp eller lutar sig framåt.
RaceRunner GTX är extremt stabil i kurvorna. Detta innebär att du kan känna dig säker i RaceRunner GTX.

RaceRunner GTX kan användas för
olika verksamheter och användare
Använd RaceRunner GTX:
 Vid sportaktiviteter
 Som alternativ till gånghjälpmedel
Användargrupper för RaceRunner GTX
kan vara personer har:
 Cerebral förlamning/spastiker
 Parkinsons sjukdom
 Artrit
 Fibromyalgi
 Gång- eller balansproblem
 Rehabilitering efter kirurgi
 Nedsatt muskelfunktion
 Halvsidig förlamning
 Muskelspänningar
 Hjärnskador
 Knä- och ryggproblem
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RaceRunner GTX
RaceRunner GTX gåstol kombinerar dynamisk design med komfort och
användarvänlighet För sport eller som alternativ till gånghjälpmedel
 Kör in eller gå in - rullstolsvänlig
 Fokus på flexibilitet och inställningsmöjligheter
möjliggör användning för flera brukare
 Flexibiliteten minskar kostnaderna för specialutrustning
och förenklar inställningarna
 2 ramstorlekar ger 3 storlekar (L, XL och XXL)
- förenklar uppgradering mellan XL och XXL
 Den lätta och styva konstruktionen ger säker och stabil
användning
 RaceRunner GTX framhäver brukarens styrka och möjligheter

 Sadelstång med kipled, dvs. vinkelkoppling - enkelt att justera
sadeln och gör det lätt för rullstolsburna att sätta sig på sadeln
 Handbroms på styret
 Parkeringsbroms på bakhjulen
 Styrdämpare på framhjulet
 Möjlighet att välja olika styren, sadlar, magstöd m.m.
 Finns i färgerna grön och rosa
 5 års garanti

Artikelinformation
Artikelnr
Artikelnr
med kipled ej kipled
GTX-LK

GTX-L

GTX-XLK
GTX-XXLK

Storlekar

Personlängd

Personvikt

Cykelns
längd

Cykelns
bredd

Sadelhöjd

Framhjul/
Bakhjul

L

Min ca 100 - max ca 175 cm

Max 100 kg

Ca 154 cm

Ca 76 cm

60 - 90 cm

20” / 28”

GTX-XL

XL

Min ca 120 - max ca 195 cm

Max 100 kg

Ca 170 cm

Ca 76 cm

70 - 100 cm

24” / 28“

GTX-XXL

XXL

Min ca 120 - max ca 195 cm

Max 100 kg

Ca 170 cm

Ca 86 cm

70 - 100 cm

24” / 28”

Storlek L har en mindre ram.
Ramen på XL och XXL är större. Bara bredd mellan hjulen skiljer sig.

Justerbart styre

Styrstolpen kan justeras så att den passar
till brukarens behov.

Styre
Det finns flera
olika styren.

Sadeljustering
Sadelstången som håller sadeln kan väljas med vinkelkoppling
eller fast vinkel. Bilderna visar stång med kipled. Utlösaren till
kipleden sitter bakom sadeln. Förenklar problem med t. ex. intimitet .
Den justerbara kipleden gör det enkelt för rullstolsburna.
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Magstöd
Sadlar
Det finns olika storle- Man kan välja flera olika
kar på magstöd.
sadlar efter behov.

Lägg märke till den i höjd justerbara sadelstolpen med kipleden som håller sadeln.
Bilden visar vkipleden i förhållande till
topp- och bottenposition.

Hjulbredd
Möjlighet till extra hjulbredd.
Används till storlek XXL och
till brukare med behov av
extra stabilitet och säkerhet.

Vinklad sadelstolpe
Sadelstolpen kan användas på olika
sätt (upp, ner, bak eller fram), vilket ger
brukaren en korrekt position.
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