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HÅNDCYKLEN 
TIL VINDERE



te

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

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
Stærk og let til konkurrencebrug
Wolturnus Racebike 2017 Edition er udviklet i samarbejde med Wolturnus Pro Handcycling 
Team - en håndcykel udviklet til de store sejre

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

Ligesom den originale Racebike har den nye håndcykel en perfekt kom-
bination mellem vægt, stabilitet og aerodynamisk design. Håndcyklen er 
designet med fokus på den optimale stivhed mellem krank og ryg, der for-
vandler al din styrke til fart.

2017-versionen har dog endnu mere byde på: Den er 400g lettere end 
tidligere modeller, rammen er 10% stivere, og rammerør er både slankere 
og lettere. Generelt er designet optimeret til at forbedre cyklens aerody-
namiske design.

Hver enkel Racebike tilpasses brugerens individuelle ønsker og be-
hov. Gearskift og bremser kan placeres flere forskellige steder på 
cyklen. Kædeskærm og bundplade i carbon bidrager til vægtreduktion    

Den varmebehandlede 7020 aluminiumsramme er anodiseret for at sikre 
maksimal holdbarhed og slidstyrke. Rammens konstruktion  og 25 mm ak-
sler uden spil sikrer et fantastisk vejgreb og formidable køreegenskaber. 

Wolturnus tilbyder endvidere følgende opgraderinger: Di2 elektronisk 
gearskifter, ceramic speed leje upgrade, SRM Powermeter og Corima hjul.
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› STIVERE kONSTRUkTION
Racebike 2017 Edition har en 
stærkere frontramme- og  
kronrørskonstruktion

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


