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HÅNDCYKLING
PÅ EN HELT NY MÅDE

FatBIKE

Wolturnus Fatbike
Til udendørs sportsoplevelser
i alt slags vejr og terræn
Wolturnus Fatbike er en helt ny håndcykel, der giver sports- og udendørsentusiaster
mulighed for at udforske håndcykling på en helt ny måde.

Med Fatbike får håndcykelentusiaster helt nye muligheder for udfoldelse
på alt slags underlag, og ligegyldig hvad vejrudsigten siger.

Egenskaber

Denne håndcykel har ekstra store dæk, som er ideelle til kørsel på ustabilt
underlag som sne, grus, sand eller i mudder.
Fatbike er altså beregnet til off-road kørsel og har justerbart sæde og
ryg. Det gør det let at tilpasse håndcyklen til rytterens individuelle behov.
Til at sikre en behagelig og sund siddestilling, er Fatbike endvidere forsynet med Wing Back ILSA, Wolturnus’ patenterede rygsystem, der både
er multijusterbart, let og giver optimal støtte under kørsel på det ujævne

› Terrængående håndcykel
› Store hjul til kørsel på alle slags underlag
› 20 cm frihøjde
› 250 W motor, kan køre op til 60 km

underlag.

› Shimano XT gear

Fatbike har både håndpedaler og motor, der gør håndcyklen en el-cykels

› Skivebremser på for- og baghjul

egenskaber. Fatbike er forsynet med en 250 W motor, der kan køre op til
60 km på én opladning og tilfører omkring 8 kg til håndcyklens totalvægt.

› Vejer fra ca. 18 kg (uden motor)

Fatbike har forhøjet frihøjde på 20 cm samt 26” forhjul og 20” drivhjul.

› Maks brugervægt 140 kg

Håndcyklen er produceret i 7020 aluminium, og det gør den både ektremt
solid og let.

› Dansk design og produktion

Fatbike har kraftfulde skivebremser både for og bag samt et gearsystem med 11 gear. Det gør Fatbike perfekt til udøvere på alle niveauer.

te

› WING BACK ILSA

› STORE OFF-ROAD DÆK

› SKIVEBREMSER

The Wing Back ILSA sikrer en stabil

Store dæk til ultimative

Kraftfulde skivebremser

og oprejst siddestilling med optimal

off-road oplevelser på alt slags

på både forhjul og baghjul

support af ryggen.

underlag
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