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  En Wolturnus håndcykel 
giver mig frihed samt 

mental og fysisk styrke. 
Jeg er stolt af at have 

Wolturnus som sponsor

MODELLER

Håndcykler 
bygget til at udleve drømme

 
HÅNDCYKEL 

RACEBIKE K

› Skrædddersyet håndcykel til konkurrencebrug
› Knælende kørestilling
› Anbefales til ryttere med fuld funktion i overkroppen

ANTARAS 

› Skræddersyet håndcykel til fritid og motionscykling
› Siddende eller liggende kørestilling
› Justerbar sædedybde, rygvinkel og benlængde

ANTARAS JUNIOR

› Skræddersyet håndcykel til børn og unge
› Siddende eller liggende kørestilling
› Justerbar sædedybde, rygvinkel og benlængde

FATBIKE

› Skræddersyet håndcykel til alt terræn
› El-drevet
› Justerbar sædedybde, rygvinkel og benlængde

Siden 2002, hvor de første Wolturnus racerkøre-
stole kom på podiet ved De Paralympiske Lege, 
har vi i samarbejde med topatleter og arbejder 
målrettet på at bygge verdens bedste sports-
kørestole og håndcykler. 

Vi lader os dagligt inspirere af topatleter og sæt-
ter en ære i at hjælpe hver enkel atlet til at opnå 
de bedste resultater og give ham eller hende den 
bedste håndcykel på markedet.
 

Wolturnus producerer håndcykler til fritidsbrug, 
motion og eilitesport. Vores håndcykler er kendte 
for deres aerodynamiske design, hurtighed og 
uovertrufne holdbarhed.
 
Topatleter fra Østrig, Holland, Frankrig, Tysk-
land og Danmark kører i specialbyggede Woltur-
nus håndcykler og har vundet medaljer til De  
Paralympiske Lege og ved Europa- og verdens-
meskerskaber. 

Jetze Plat , professionel håndcykelrytter

Wolturnus lancerede et helt nyt håndcykelhold i 2017: Wolturnus Pro Handcycling Team. 
Det nye cykelhold består af tre af verdens bedste håndcykelryttere, der alle har opnået 
imponerende resultater i håndcykelløb verden over og ofte står øverst på podiet. De tre 
topatleter, Jetze Plat fra Holland, Patrick Gabriel fra Tyskland og Michael Jørgensen fra 
Danmark støtter hinanden og deltager i internationale håndcykelløb som et hold.

Wolturnus Pro Handcycling Team ønsker at bringe professionalisme tilbage til håndcykel-
verdenen og samtidig inspirere mennesker med handicap til at prøve håndcykling. Sam-
tidig ønsker holdet at forbedre håndcykeludstyr ved at dele deres viden og erfaringer og 
indgå i et udviklingssamarbejde med Wolturnus. Holdets mission er endvidere at tilføre 
positiv energi til håndcykelverdenen og vinde løb ved fair play og med ægte holdånd.

SPORT PÅ ELITEPLAN:  WOLTURNUS PRO HANDCYCLING

Kæmpende side om side ved internationale håndcykelløb:
Patrick Gabriel (Tyskland), Michael Jørgensen (Danmark). 
Jetze Plat (Holland)
Foto: Darren Wheeler

RACEBIKE 2017 Edition
› Skrædddersyet håndcykel til konkurrencebrug
› Udviklet i samarbejde med Wolturnus Pro Handcycling Team
› Liggende kørestilling
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Egenskaber

› Liggende kørestilling
› Udviklet til konkurrencebrug
› Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt

 for min.  vindmodstand og max. hastighed

› Rammen er fuldsvejst og anodiseret:  

 Korrisionsbestandig, slag- og ridsefast

› Designed i henhold til UCI-regler

› Totalvægt fra 9 kg

› Designet og produceret i Danmark

Racebike 2017 Edition er en helt ny , avanceret udgave af Wolturnus  
Racebike. De nye tilpasninger gør, at håndcyklen vejer fra kun 9 kg  
(enkeltstart- modellen).

Ligesom den originale Racebike har den nye håndcykel en perfekt 
kombination mellem vægt, stabilitet og aerodynamisk design. Den er 
designet med fokus på den optimale stivhed mellem krank og ryg, der 
forvandler al din styrke til fart.
2017-versionen har dog endnu mere at byde på: Den er 400g lettere 
end tidligere modeller, rammen er 10% stivere, og rammerør er slank-
ere og lettere. Håndcyklen tilpasses individuelle ønsker og behov, og fx 
gearskifte og bremser kan placeres flere forskellige steder på cyklen. 

Den varmebehandlede 7020 aluminiumsramme er anodiseret for at 
sikre maksimal holdbarhed og slidstyrke. Rammens konstruktion  og 25 
mm aksler uden spil sikrer fantastisk vejgreb og gode køreegenskaber. 

Wolturnus tilbyder endvidere: Di2 elektronisk gearskifter, 
ceramic speed leje-upgrade, SRM Powermeter & Corima hjul.

› CORIMA HJUL
Racebike 2017 Edition fås med 
Corima® Carbon hjul

Stærk og ultralet
til konkurrencecykling

› CARBON SÆDE OG RYG
2017 Editon fås med individuelt tilpas-
sede carbon sæde og ryg, der giver en 
perfekt pasform og holder vægten nede.

› STIVERE KONSTRUKTION
Racebike 2017 Edition har en 
stærkere frontramme- og  
kronrørskonstruktion

 RACEBIKE 2017 EDITION

Wolturnus Racebike 2017 Edition er udviklet i samarbejde med nogle af 
verdens bedste håndcykelryttere fra Wolturnus Pro Handcycling Team



H Å N D C Y K L E R  |   0 70 6   |   H Å N D C Y K L E R

› RAMMEDESIGN
Det specielle rammedesign 
giver en ideel siddestilling, 
fart og kraft

› POWER PLATES
Aluminium stopplader på 
håndtag med power plates 
sikrer det optimale greb. 

› POSITION
Håndcyklen indstilles efter den 
enkelte rytters mål og ønsker

Egenskaber

› Skræddersyet håndcykel
› Knælende kørestilling
› Velegnet til benamputerede
› Til atleter med fuld funktion i overkroppen 
› Korrisionsbestandig, slag- og ridsefast
› Høj stabilitet og lav vægt
› Valgfri placering af gear

› Designed i henhold til UCI-regler 

› Vægt fra 10 kg

Racebike K er en håndcykel til knælende kørestilling, der er  
beregnet til konkurrencebrug. Racebike K er særligt velegnet til  
benamputerede og atleter med fuld funktion i overkroppen. 

Det specielle rammedesign giver en ideel siddestilling og aerodyna-
misk design. Rammen er lavet af varmebehandlet 7020 aluminium for 
maximal stabilitet og stivhed. Samtidig er rammen med sine kun 10 
kg meget let.

Den unikke siddestilling sørger for, at alle atletens kræfter forvandles 
til energi og fart og gør det muligt at bestige bjerge med få kræfter. 

Den anodiserede ramme gør håndcyklen korrisionsbestandig, slag- 
og ridsefast i overfladen. Det er dog også muligt at få håndcyklen pul-
verlakeret i et væld af farver. 

Hver eneste Racebike K tilpasses brugerens ønsker og behov. Gear-
skifte og bremser kan placeres flere forskellige steder på cyklen som 
også fås med meget forskelligt udstyr.

Skræddersyet håndcykel til knælende kørestilling, 
der er velegnet til ryttere med fuld funktion i overkroppen.

Hurtig og stærk
knælende håndcykel

 RACEBIKE K
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› JUSTERBART SÆDE
Det justerbare sæde giver 
mulighed for at ændre sædedyb-
den eller sædets højde over gulvet. 

› SKIFTER PÅ RAMMEN
Antaras er som standard udstyret 
med gearskifte monteret på 
rammen 

› JUSTERBAR RYG
Justerbar ryg giver mulighed 
for løbende tilpasning af 
siddestillingen 

Egenskaber

› Skræddersyet håndcykel

› Siddende eller liggende kørestilling

› Justerbar sædedybde, benlængde 

 og rygvinkel

› Rammekonstruktion med optimalt 

 forhold mellem sitvhed og vægt

› 27 gear

› Max brugervægt 150 kg

› Vægt fra  14 kg

Med Wolturnus Antaras får man en håndcykel med mange muligheder 
for tilpasning til individuelle ønsker og behov. Siddestillingen kan 
løbende indstilles - fx ryggen kan vinkles, sædedybden kan ændres 
og benlængden kan også justeres. Derudover kan man vælge mellem 
at sidde op eller ligge ned, når man cykler. 

Håndcyklen har en ergonomisk formet ryg, som giver god støtte, så al 
energi kan bruges på fremdrift. Samtidig giver Antaras god stabilitet 
til brugere med begrænset balance og er med sin robuste opbygning 
velegnet til store brugere.

Rammen er lavet af varmebehandlet 7020 aluminium for maksimal 
stabilitet og stivhed. Samtidig er rammen både korrisionsbestandig, 
slag- og ridsefast. Antaras fås dog også pulverlakeret i et væld af 
farver.

Antaras er den perfekte motionshåndcykel med mange justeringsmuligheder, der giver 
mulighed for løbende at tilpasse efter behov og ønsker i kørestillingen. 

Justerbar håndcykel 
til motion og fritid

 ANTARAS 
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DU AT
VIDSTE

Vores atleter både er 
paralympiske, 
nationale, europa- 
&  verdensmestre

Gør dine drømme til virkelighed
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› SPECIELLE FARVER
Vælg mellem mange forskellige 
farver til din Antaras Junior 

› JUSTERBAR RYGVINKEL
Rygvinklen justeres med et 
enkelt system

› JUSTERBAR BENLÆNGDE
Fodstøttens konstruktion gør 
det let at forlænge  eller afkorte 
benlængden

Egenskaber

› Skræddersyet håndcykel

› Siddende eller liggende kørestilling

› Justerbar sædedybde, benlænge 

 og rygvinkel

› Høj stabilitet og lav vægt

› Ergonomisk ryg med god støtte

› Vælg mellem mange forskellige farver 

› Vægt fra 11,5 kg

Antaras Junior er en håndcykel til børn og unge, der giver en masse 
gode oplevelser, motion og sjov med venner og familie.  

Håndcyklen har justerbar sædedybde og benlængde og tilgode-
ser dermed det voksende barns ændrede behov. Der kan endvidere  
vælges mellem siddende eller liggende kørestilling 

Antaras Junior har som standard justerbart stropsæde og stropryg, 
der gør det mulig at tilpasse siddestillingen ned til sidste milimeter. 
Betrækket er åndbart og behageligt at sidde på.

Rammen består af 7020 aluminium, der er med til at holde hånd-
cyklens samlede vægt nede på omkring 11,5 kg afhængigt af udstyr.

Der kan som standard vælges mellem fire forskellige anodiserede 
farver og otte pulverlak-faver.  Hvis standardfarverne ikke falder i  
rytterens smag, er der ofte mulighed for at vælge specialfarver til 
håndcyklen.

En justerbar håndcykel til børn og unge med mange muligheder til den unge atlet med 
behov for løbende ændringer i siddestillingen. 

Sikker og justerbar
til børn og unge

 ANTARAS JUNIOR
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› WING BACK ILSA
The Wing back ILSA sikrer en sta-
bil og oprejst siddestilling med op-
timal support af ryggen

› STORE OFF-ROAD DÆK
Store dæk til ultimative off-road 
oplevelser på alt slags underlag

› SKIVEBREMSER
Kraftfulde skivebremser 
på både for- og baghjul

Egenskaber

› Terrængående håndcykel

› Store hjul til kørsel på alle slags underlag

›  20 cm frihøjde

› 250 W motor, kan køre op til 60 km

›  Shimano XT gear

›  Skivebremser på for- og baghjul

› Vejer fra ca. 18 kg (uden motor) 

›  Maks brugervægt 140 kg

›  Dansk design og produktion

Denne håndcykel har ekstra store dæk, som er ideelle til kørsel på usta-
bilt 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 be-
hov. 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 underlag.

Fatbike har både håndpedaler og motor, der gør håndcyklen en el-
cykels 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 hånd-
cyklens totalvægt.

Fatbike har forhøjet frihøjde på 20 cm samt 26” forhjul og 20” drivhjul. 
Håndcyklen er produceret i 7020 aluminium, og det gør den både ek-
tremt solid og let.

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

Wolturnus Fatbike er en helt ny håndcykel, der giver sports- og udendørsentusiaster 
mulighed for at udforske håndcykling på en helt ny måde.

Wolturnus Fatbike
 FATBIKE

til udendørs sportsoplevelser
i alt slags vejr og terræn
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 UDSTYR

Bumper Nakkestøtte Sikkerhedsbælte

SpejlSidde- og rygpude

Carbon siddeplade

Trådløs computer eller computer 
med kandencesensor

Carbon kædeskærm

Elektronisk gearskifteAluminium stopplader på 
håndtag med power plates

Flaskeholder i carbon

Sammensæt din
drømmehåndcykel
med udstyr efter smag og behov

Cykeltøj med logo

 TEKNISK DATA

Håndlavet & skræddersyet 
ned til sidste milimeter

Hele kroppen skal måles, når der bygges en håndcykel. 
Wolturnus håndcykler har ingen standardmål, da alle cykler altid specialtilpasses brugeren. 

Det er rytterens ønsker, mål og behov, der bestemmer, 
hvordan håndcyklen kommer til at se ud!
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Abriviation table
C-B Crank to top of Back

C-RA Crank to rear axel
C-IL Crank to inside leg
SP Shifter possition
S-B Seatplate to top of back
C-S Crank to seat
S-L Seat length
PW Pedal width
CA Crank arm length

SWR Seat width rear
SWF Seat width front
IL-F Inside leg to footrest
TW Track width
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Et erfarent designteam
25 år med udvikling 

og produktion af håndcykler
Wolturnus designteam
Vores designteam består af specialister fra 
cykelindustrien og kørestolsbrugere, der 
gennem mange år har deltaget i eliteidræt på  
topniveau. Som resultat deraf bærer vores 
produktserier præg af intens udvikling og ind-
gående kendskab til dine behov. 

Dansk produktion med mulighed 
for fremstilling af specialløsninger
Alle vores håndcykler er håndlavede i Dan-
mark. Denne egenproduktion giver os en unik 
mulighed for at fremstille kundespecifikke løs-
ninger nøje tilpasset dine behov og ønsker.

Geometri og valg af tilbehør er 
afgørende for køreegenskaberne
Håndcyklens geometri er afgørende for køre-
egenskaberne. Under hensyn til din kropsbyg-
ning og balanceevne designer vi rammen med 
henblik på at sikre minimum rulle- og drejemod-
stand samt maksimal stabilitet.

Under hensyn til din kropsbygning og vægt 
specificerer vi rørdimensionerne. Dermed får 
den tunge bruger en tilstrækkelig stærk og 
stabil håndcykel, alt imens den mindre og lette 
bruger undgår at slæbe rundt på unødig vægt. 
Montering af ekstraudstyr bør overvejes nøje, 
da enhver vægtforøgelse har indflydelse på 
køreegenskaberne. 

Vores fokus er rammens stivhed
Afgørende for køreegenskaberne er forholdet 
mellem stivhed og vægt. Aluminium er et let 
metal med ekstrem høj styrke og stivhed. 

Vores rammer er fremstillet af aluminium 7020 
(AIZn4.5Mg1), den stærkeste svejsbare alumini-
umslegering, hvis stivhed overgår alle titanium-
legeringer. Denne legering anvendes typisk til 
armerede køretøjer, motorcykler og cykelstel. 
Kombineret med vores unikke Sigma Tubing 
Teknologi, der optimerer styrken under form-
ningen af store rør med lille godstykkelse, opnås 
ultimativ stabilitet i form af ekstrem stivhed i 
forhold til vægt.

TIG-svejsninger af høj styrke
Som svejseform benytter Wolturnus udeluk-
kende TIG (Tungsten Inaktiv Gas) svejsning 
kombineret med en argon/helium-blanding 
som beskyttelsesgas for at minimere korn- 
dannelsen under svejsningen. Dette er  
afgørende for at bevare materialets styrke. 

Nøjagtig sporing og hærdning for 
ultimative køreegenskaber
Efter svejsningen varmebehandles rammen  
ved høj temperatur for at udligne de spændinger, 
der er opstået under svejseprocessen. Dernæst 
måler vi rammen og foretager eventuelle  
tilretninger for at sikre, at produktets endelige 

sporing bliver nøjagtig. Til slut hærdes ram-
men ved et nøje tilrettelagt temperaturforløb, 
der genskaber den fulde styrke i hvert eneste  
mikrogram aluminium.

Korrosionsbestandig, slag- og ridsefast 
overflade
Anodisering er en proces, der muliggør ind-
farvning og øger modstanden mod korrosion 
og overfladens hårdhed. I denne proces påføres  
aluminiumsoverfladen et lag aluminiumoxid, 
der med en relativ hårdhed på 9,7 er et af ver-
dens hårdeste materialer (jf. Moh’s skala er dia-
mant med en relativ hårdhed på 10,0 verdens 
hårdeste materiale, glas har en hårdhed på 5,6). 
Denne overfladebehandling skaber en uhørt 
slidstærk og vedligeholdelsesfri overflade, 
der på samme tid sikrer den ultimative korro-
sionsbeskyttelse og frembringer en indfarvet, 
holdbar, slag- og ridsefast overflade. Wolturnus 
anvender primært anodisering som overflade-
behandling.

Kvalitetskontrol
Hos Wolturnus fører vi nøje kontrol med alle 
produkter og processer under udviklingen og 
fremstillingen og optimerer løbende, i takt 
med at vi indhenter ny viden og nye erfaringer.

Opmåling
til en ny 
Wolturnus 
håndcykel

Hvis du er interesseret i en Wolturnus 
håndcykel, kan du kontakte din lokale Woltur-
nus salgskonsulent eller kundeservice for at 
aftale tid til en konsultation, hvor behov og 
ønsker drøftes. Herefter aftales der tid til en 
opmåling.

Før opmålingen
Før opmålingen bedes følgende oplyses 
til konsulenten, der skal foretage opmålin-
gen:

› Vægt, højde og handicap
› hvad skal håndcyklen bruges til 
       (motion eller konkurrencebrug)

Opmålingen
Hvis du allerede har en håndcykel, bedes du 
medbringe den til opmålingen. 

Under opmålingen vil alle nødvendige mål 
blive foretaget. De vigtigste mål er sædebred-
de, benlængde, ryglænets form og længde 
samt mål til kranken.

En snak om muligheder
Der skal tages mange beslutninger, når du 
skal have en ny håndcykel. Din konsulent vil 
hjælpe dig med at foretage de rigtige valg af 
udstyr og løsninger, der passer til dine ønsker 
og behov. 

Teknisk tegning
Når opmålingen er afsluttet, fremstilles der 
en tegning af din nye håndcykel, som den 
kommer til at se ud. Alle mål vil fremgå af teg-
ningen. 

Bliv opmålt til enhåndcykel i 
hos Wolturnus i Nordjylland

Hvis du beslutter dig for at komme til 
Nibe for at blive opmålt til en Woltur-
nus håndcykel, anbefaler vi 
et 2-dages besøg. 

DAG 1:
Der vil blive foretaget en opmåling 
og afholdt et møde, hvor udstyr, 
muligheder og behov diskuteres. 
Bagefter svejses rammen.

DAG 2:
Du afprøver din nysvejste ramme og 
siddestilling for at være sikker på, 
at det hele passer perfekt. 

Efter dit besøg færdiggøres din 
håndcykel.

Har du brug for hjælp?
Du er velkommen til at kontakte os til en snak om den håndcykel,  
du er interesseret i. Vi sender gerne et tilbud.

E-mail: info@wolturnus.dk   //    Telefon: +45  96717170

Alle vores håndcykler er 
specialtilpasset, og det er 
derfor meget vigtigt at 
opmålingen til en håndcykel 
foretages af erfarent 
personale. Efter opmåling 
tager det fem uger at 
producere din håndcykel.
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