
C A R B O N



INTEGRERET RAMMEBESKYTTER
Beskytter forrammen mod slag og ridser

BAGHJULS-
OPHÆNG
Diskrete markeringer til 
de mange indstillinger

FRONT BESKYTTER
Beskytter kørestolen 
og tilfører et flot look

JUSTERING AF 
RYGGEN

Ryggen kan 
justeres 

på mange 
forskellige 

måder 

KULFIBER RYGBØJLE 
MED BESKYTTERE

Tilfører styrke og forlænger 
stolens holdbarhed 

og levetid

STANDARD KULFIBER 
AFSTIVER
For optimal 

fremdrift og 
stivhed i rammen

STANDARD
KULFIBER 

CAMBERRØR
Tilfører  kulfiberens 

styrke  og lethed 
til kørestolen

APEX KULFIBER EGENSKABER

› DEN LETTESTE KØRESTOL I SIN KLASSE
Med en transportvægt på kun 4 kg* gør APEX 
op med alle forventninger til fastramme-
kørestole. Den kan konfigureres til enhver 
aktiv brugers behov og performer som 
kun en kulfiberstol kan. 

› EN ØJENÅBNER
Det er svært at få øjene fra APEX, der 
med sit flotte design, konstruktionsdetaljer, 
innovative komponenter og flotte tilbehør 
træder ud fra mængden.

› LAVERE VÆGT - STØRRE KØREGLÆDE  
Det åbne rammedesign er fremstillet i de stærkeste  og letteste 
materialer. APEX har ikke bare en lav rammevægt. Den er også en 
af de letteste konfigurer- og justerbare kørestole på markedet. 
Køreegenskaberne er ikke til at tage fejl af. Den åbne ramme og 
kulfibermaterialet virker stødabsorberende og giver en behagelig 
kørsel hver eneste dag

   

Et helt nyt syn 
på den aktive kørestol

› EKSTRA STYRKE TIL DEN ÅBNE RAMME
Den unikke ryg- og underbøjle er med til at give en ekstra god køre- 
oplevelse i APEX'en. De giver den åbne ramme styrke og stabilitet.

› PERFEKT PÅ ALLE MÅDER  
APEX er et godt eksempel på, at funktion og æstetik kan følges ad. 
Alle detaljer og komponenter er både en fryd for øjet og giver en god 
køreoplevelse. 

› TILPASSER SIG DIT LIV
Når brugeren ændrer sig, bør kørestolen også gøre det. APEX 
er fuldt justerbar og kan bl.a. tilpasses i rygvinklen, sædehø-
jden, camber vinklen og sædebredden. Markeringer på materi-

alerne gør det let at tilpasse komponenter og siddestill-
ing helt præcist og ned til sidste milimeter.

Den unikke kulfiberteknologi giver APEX et ultralet design, uovertruffen styrke og 
maksimal holdbarhed.  Kulfiber er et af de stærkeste, letteste, holdbare og mest 
varmeresistente materialer i verden. 

ALLE INFORMATIONER OM ELEVATION KAN FINDES PÅ WOLTURNUS.DK

VATERPAS
For helt præcis, ensartet og hurtig 

indstilling af forhjulene.

4 kg*

APEX fra Motion Composites. Velkommen til en ny æra i 
fastrammedesign og køreoplevelser



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRUKTUR
Ramme Åben fastramme
Materiale T700 High-Modulus Kulfiber
Transportvægt 4 kg
Max brugervægt 120 kg

TEKNISKE DATA
Sædedybde 30.5 til 50.8 cm
Sædehøjde, bag  35.6 til 50.8 cm
Rygvinkel 70˚ til 110˚
Max brugervægt 120 kg
Sædebredde 30.5 til 50.8 cm
Ryghøjde  22.9 til 53.3 cm
Cambring 0˚, 2˚, 4˚, 6˚, 8˚
Totalbredde fra +16.5 cm
Sædehøjde, for 40.6 til 50.8 cm
Forramme vinkel 70° til 90°
Balancepunkt 0 til 15.2 cm
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FARVER - Farverige rammebeskyttere. Rammen er sort.

     
 

Ferrari Sunkissed Sky Wolturnus Lilla
Rød  Orange Blå Grøn

  

Sort Hvid


