


VELOCE
EGENSKABER

› EN AF VERDENS LETTESTE 
KRYDSRAMMEKØRESTOLE
Veloce er en af de mest teknologisk avancerede 
kørestole til aktive brugere.  Den redefinerer hvad 
en kørestol skal kunne tilbyde: uovertruffen lethed, 
styrke og robusthed samtidig med at den bevarer de vig-
tige funktioner ved krydsrammekørestolen Og med sin meget 
lave vægt, føles det som Formel 1 men passer i bagagerummet på 
en minibil.  

› JUSTERBAR UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED VÆGTEN
Veloce er fuldt justerbar for at opnå den perfekte pasform. Det er let at justere sædehøjde 
både for og bag, sædevinkel og balancepunkt. Dertil kommer et stort udvalg af letvægtstil-
behør og muligheder for størst mulig personalisering.

› EN ØJENÅBNER
Det er svært at få øjnene fra den flotte Veloce med sin helt specielle rammedesign, trekant-
ede rør, kulfiberens flotte finish og de farverige detaljer. 

› DET UNIKKE RAMMEDESIGN
Skaberne af Veloce har udviklet en ny kørestolskonstruktion, der er inspireret af 
den faste boksramme og samtidig den åbne rammes udseende. Det har resul-
teret i en ramme der er lukket bagtil og har et unikt og enkelt foldesystem fortil. 
Du får det bedste fra to verdner; en masse komfigurationsmuligheder, styrke og 
en æstetisk kørestol.   

› BEDRE FREMDRIFT
Veloce er optimeret til at give den bedst mulige fremdrift med 

mindst mulig indsats. Kørestolens unikke og stærk 
rammeopbygning og foldesystem giver en 

robust, stiv og samtidig tilpas eftergivende 
kørestol for den bedst mulige køre-

oplevelse. 

Den innovative og ultralette Veloce krydsramme- 
kørestol anvender en unik teknologi til at give  
brugeren størst mulighed frihed og mobilitet. 
Veloce tilbyder med sin unikke kulfiberteknologi uovertruffen styrke og holdbarhed.  Kulfiber er et af de stærk- 
este, letteste, holdbare og mest varmeresistente materialer i verden. Det er et fantastisk materiale til en kø-
restolsramme.  
Veloce har revolutioneret måden, vi opfatter krydsrammekørestole på.  Nu behøver du ikke længere at undvæ-
re styrken og egenskaberne fra fastrammekørestolen, når du har en kørestol der kan foldes. Derimod tilbyder 
Veloce både styrkerne fra fastrammen og det praktiske fra krydsrammen. Den er let at forflytte sig fra og til 
samt at folde sammen og have med på farten. Med en transportvægt fra kun 5,4 kg er den en af de letteste 
krydsrammekørestole i verden . 

STØDPUDER 
PÅ RAMMEN

Forhindrer 
tryksår og stød 

på knæene

GUMMIBELAGTE 
HÅNDGREB  
Gør forflytning 
til en leg

ULTRAROBUST 
FOLDESYSTEM 
Giver den bedst 
mulige 
fremdrift

INNOVATIVT 
BAGHJULS-
OPHÆNG
tilbyder 
justering 
ned til sidste 
milimeter for 
at opnå den 
bedste styrke, 
balance og stivhed

FRONT 
 BESKYTTER

Beskytter 
kørestolen og 

tilfører et flot look

VATERPAS
For helt præcis, 
ensartet og 
hurtig indstilling af 
forhjulene.

INTEGRERET 
 RAMME- 

BESKYTTER 
Beskytter 

forframmen mod 
slag og ridser

SAMMENKLAPPELIG 
FODSTØTTE

Innovativt 
design fås 

fodstøtten 
til at folde 

op af sig 
selv, når 

kørestolen 
foldes sammen

Den stive ramme 
har kun få sam-
linger, få be-
vægelige dele og 
giver den bedste 
fremdrift. 



FARVER - Farverige rammebeskyttere. Rammen er sort.

     
 

Ferrari Sunkissed Sky Wolturnus Lilla
Rød  Orange Blå Grøn

  

Sort Hvid

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRUKTUR
Ramme Foldbar  Mantis ramme
Materiale T700 High-Modulus kulfiber
Transportvægt 5.43 kg
Max brugervægt 120 kg

TEKNISKE DATA
Sædedybde 35.6 til 50.8 cm
Sædehøjde, bag 34.3 til 50.8 cm
Rygvinkel 70˚ til 110˚
Max brugervægt 120 kg
Sædebredde 35.6 til 50.8 cm
Ryghøjde 22.9 til 53.3 cm
Wheel camber 0˚, 3˚, 6˚
Totalbredde fra +19.1 cm
Sædehøjde, for 40.6 til 50.8 cm
Fodstøtte vinkel 70°, 80°, 90°
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