
Håndcykler og sportskørestole



 Håndcykler

Håndcykler

Til elitesport og motionscykling
Wolturnus har produceret håndcykler siden 2002. Vi fremstiller håndcykler 
til både motionscykling og eliteidræt, der er kendt for deres aerodynamiske 
design, hurtighed og uovertrufne holdbarhed, Topatleter fra Østrig, Hol-
land, Tyskland og Danmark kører i specialbyggede Wolturnus håndcykler og 
har vundet medaljer til De Paralympiske Lege og ved verdensmeskerskaber.

Vi har stor viden om dimensionering, svejsning og hærdning af 7020 alu-
minium. Derudover er vi eksperter i fremstilling af håndcykler med lavest 
mulig rullemodstand, effektiv overførsel af kræfterne til forhjulet kombiner-
et med mulighed for individuel tilpasning af kørestilling og valg af håndpluk-
kede komponenter.

Vi laver både håndcykler til liggende og knælende position, og de er alle 
designet i henhold til internationale UCI-regler.

Uanset om dit behov er en indstillelig motionscykel eller en skræddersyet 
håndcykel, har vi cyklen, der passer dig.

Egenskaber

› Skræddersyede håndcykler til konkurrencebrug 

      og indstillelige typer til motionscykling

› Fås med knælende eller liggende kørestilling

› Ekstrem let at manøvrere og få op i fart

› Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt  for min. 

      vindmodstand og max. fart.

› Anodiseret ramme, korrosionsbestandig,  slag- og ridsefast

› Fuldsvejst ramme i letvægtaluminium 7020 T6

› Vægt fra 12-14 kg

› Designet efter internationale UCI-regler

Antaras A: 
Justerbar hånd-
cykel til siddende 
eller liggende 
kørestilling

Antaras Junior:
Justerbar hånd-
cykel til børn og 
unge. Liggende 
eller siddende 
kørestilling

Antaras Off-Road: 
Justerbar hånd-
cykel til liggende 
eller siddende 
kørestilling. 
Terrængående 
med MTB 559 hjul 
og dæk.

Racebike 2017 
Edition:
Skræddersyet til 
konkurrencebrug. 
Liggende køre-
stilling

Racebike K: 
Skræddersyet 
håndcykel til kon- 
kurrencebrug. 
Knælende køre-
stilling eller til 
benamputerede 
med fuld funktion 
i overkroppen.

Vi producerer stærke hverdagskørestole, sportskørestole og håndcykler i 

rigtig god kvalitet, men det vi i virkeligheden sælger, er det gode liv.  

Et godt liv uden bekymringer om, hvorvidt din kørestol eller håndcykel  kan 

klare dagligdagens udfordringer, strabadserne på  landevejen eller de mange 

knubs i sportshallen. Du behøver heller ikke bekymre dig om smerter og ube-

hag. Vi tager højde for dine behov og ønsker, når vi håndbygger din kørestol 

eller håndcykel helt fra bunden i vores produktionslokaler  i Danmark. Vi ved, 

at alle brugere er forskellige, og at ingen mennesker kan kaldes for en ’stand-

ard’. I stedet for at bekymre dig, kan du begynde at overveje, hvad det gode liv 

er for dig. Med et specialbygget Wolturnus-produkt giver vi dig mulighed for 

at tage aktivt del i livet, som du synes, det skal leves.

Vi ved, hvad vi taler om

Hos Wolturnus er der flere kørestolsbrugere ansat i salgs- og produktion-

safdelingen, og én af Wolturnus’ grundlæggere er selv kørestolsbruger. Vi 

har skoen på og ved, hvor den trykker. Vi ved, hvad der er vigtigt, når livet 

leves på hjul, og vi forstår vigtigheden af en kørestol eller håndcykel, som 

ikke bare passer, men passer dig perfekt.

Kun det bedste er godt nok

Hos Wolturnus kan vi også trække på viden og erfaringer fra cykelindus-

trien. Flere medarbejdere har erfaringer med at bygge racercykler i verdens-

klasse. Vi forstår, hvordan din basketkørestol skal kunne holde til de hårde 

kampe, og hvordan din håndcykel skal bygges for at opnå høj tophastighed,  

den bedste placering på vejen og samtidig skal kunne holde til dårlige veje og 

lange ture. Kun det bedste er godt nok, og vi bestræber os hele tiden på at 

gøre vores kørestole og håndcykler hurtigere, stærkere og lettere. 

Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad det gode liv er. Men uanset hvordan 

du gerne vil leve dit liv, kan vi bygge en kørestol eller en håndcykel, som pas-

ser til dig.

Vi ser frem til at bygge dit gode liv.

Built for Freedom
Wheelchairs

Når vi bygger en kørestol, fokuserer vi aldrig 
på det, vores kunder ikke kan, men derimod 
handler det om alt det, de godt kan.

Wolturnus Pro Handcycling:  Jetze Plat, Michael Jørgensen & Patrick Gabriel



Det er dejligt at cykle i stilhed eller nogle gange med musik 
i ørerne. Jeg kan også godt lide følelsen af syre i armene, 
selvom det måske lyder lidt skørt

Jetze Plat, professionel hollandsk Wolturnus håndcykelrytter



 racerkørestol

amasis
Racerkørestol

Amasis er det ultimative bud på maksimal overførsel af atletens kræfter. I 
atletik såvel som i langdistanceløb har racerkørestolen Amasis siden 2004 
vundet mange sejre til De Paralympiske lege og slået verdensrekorder.

Amasis har en ramme i hærdet 7020 letvægtaluminium.  Med sine ekstra 
tykke rammerør, bliver racerkørestolen stiv og robust, og derved over-
føres alle atletens kræfter til energi og fremdrift. 

 Amasis er designet og produceret i Danmark og skræddersys den enkelte 
brugers behov og ønsker

Egenskaber

› Skræddersys til dine behov og ønsker

› Stiv og robust ramme i letvægtaluminium 7020 

› Ekstrem let at manøvrere og få op i fart 

› Tykkere rammerør for en stivere ramme og højere fart

Egenskaber

› Tre størrelser til både børn, unge og voksne

› Let at håndtere og manøvrere med minimum ledsagerindsats

› Ekstrem høj stabilitet og lav vægt

› Stærk og robust med fast ryg og bagaksel

› Justerbar sædedybde fra 33-40 cm

› Justerbart sæde- og rygbetræk

› Skubbebøjle og ledsagerbetjent bremse

› Fås som todelt model, der letter transport

› Max brugervægt 120 kg

Team Tvilling Edition er en videreudviking af Wolturnus Amasis 
racerkørestol, som er blevet anvendt til De Paralympiske Lege og har sat 
verdensrekorder. Amasis er kendt for sin lethed og uovertrufne styrke 
og hurtighed - egenskaber, som er blevet overført til Team Tvilling Edi-
tion.

Den lette og robuste Team Tvilling Edition løbekørestol er ledsager-
betjent og  fås i tre størrelser samt mange flotte farver til både børn og 
voksne.

Team Tvilling Edition er blandt andet udstyret med højdejusterbar skub-
bebøjle, fodplade, nakkestøtte og Team Tvilling egerbeskyttere.

Løbekørestolen fås også specialbygget som todelt model, 
der fx letter transport.

Størrelse S (sædebredde 38 cm)
Størrelse M (sædebredde 40 cm)
Størrelse  L (sædebredde 42 cm)

teaM 
tVIllInG

Ledsagerbetjent 
løbekørestol

edition 

. Foto: Martin Paldan

 løbekørestol



 kørestolsbasket

Kørestols-
basket

Aktive og lette 
basketkørestole
Wolturnus basketkørestol er optimeret i samar-
bejde med internationale spillere fra tyske og 
hollandske klubber og er designet efter interna-
tionale regler.

Rammen af hærdet 7020 aluminium. Den 
stærkeste svejsbare aluminiumlegering, sikrer 
dig en førsteklasses sportskørestol med overle-
gen stabilitet og lav vægt. Den sørger for, at 
brugere kan accelere og skifte retning hurtigere 
end deres modstanderne.

Rammen er anodiseret, som giver en hård, robust 
og  vedligeholdelsesfri overflade. Derudover er 
rammens geometri tilpasset din størrelse, styrke 
og position på banen.

Egenskaber

› Fås skræddersyet og i standardmål

› Design tilpasses din rolle på banen

› Ekstrem let at manøvrere og få op i fart

› Høj stabilitet og lav vægt

› Sølv anodiseret al. ramme, korrosions- 

      bestandig, slag- og ridsefast

› Design i henhold til internationale regler

› Fås fuldsvejst eller med flere 

     justeringsmuligheder

Basket A: Justerbar basketkørestol. 
Justerbart sæde, balance og fodstøtter

Basket: Skræddersyet basketkørestol 

Klaus Weber i kamp for det tyske 
kørestolsbaskethold Rhine River Rhinos

Foto: Michael Witte

Den tyske landsholdsspiller   
Sebatian Magenheim med sin 

Wolturnus Basketkørestol. 
Copyright: Jürgen Berg. 



 el-Hockey

e-hockey
E-hockey er en skræddersyet  el-hockeystol, der er op til 30 kg let-
tere end andre modeller på markedet og har en uovertruffen top-
hastighed på 15 km/t.

E-hockey er robust og kan holde til alle udfordringerne på banen 
med en solid stålbund og en overdel i varmebehandlet letvægtalu-
minium 7020 T6.

Siddestillingen er vigtig for en god præstation for banen. 
E-hockey har ergonomisk sæde og et lavt tyngdepunkt, der ligesom 
ved Wolturnus rugby-kørestole giver en stabil, sikker og hurtig akti-
vitet i kampens hede.

E-hockey er designet og produceret i Danmark, men foretrækkes 
også af topidrætsudøvere fra  eksempelvis Holland. 

Egenskaber

› Kompakt elektrisk kørestol til hockey

› Fås skræddersyet efter brugernes behov og 

      ønsker

›    Ergonomisk sæde og lavt tyngdepunkt

› Ekstrem let at manøvrere og få op i fart

› Høj stabilitet og lav vægt

› Topramme i letvægtaluminium 7020 T6

› Tophastighed 15 km/t

Hurtig og holdbar 
på banen

 ruGby

rugby
Til højt tempo og hårde tacklinger
Rugby Attack og Rugby Defence er specialiserede rug-
bykørestole optimeret på basis af de seneste erfaringer 
fra danske, hollandske og tyske topspillere.

Den ubehandlede ramme i varmehærdet 7020 alu-
minum har markedets bedste forhold mellem styrke og 
vægt og overfører derfor 100 % af din styrke og kapa-
citet til banen.

Wolturnus rugbykørestol er hurtige og stabile og gør 
det let at accelere og skifte retning. Derudover er de 
stærke og kan derfor modstå de gentagne og hårde 
tacklinger på banen.

Rugbykørestolene er designet og produceret i Dan-
mark. De skræddersyes til den enkelte bruger og ram-
mens geometri tilpasses din styrke, størrelse og posi-
tion på banen.

Egenskaber

› Skræddersys efter brugernes behov og 

      ønsker

› Fås i to grundmodeller tilpasset 

      handicap  og  brugernes rolle på banen

› Ekstrem let at manøvrere og få  

      op i fart

› Høj stabilitet og lav vægt

› Fuldsvejset ramme fremstillet af  

      ubehandlet  varmehærdet letvægt-   

      aluminium 7020 T6

Rugby Attack: Sidevingerne er forstær-
ket for at modstå hårde tacklinger. 

Rugby Defense: Den lange forende er 
designet til at fastholde og blokere mod-
standerens kørestol.

VM i kørestolsrugby 2014 i Odense. Det danske landshold (hvide trøjer) i kamp mod Canada
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