HÅNDCYKLER
Til fritid, motion og elitesport

Racebike

A LT I D S P E C I A LT I L PASS E T

 Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt for min. vindmodstand og max fart
 Fuldsvejst, anodiseret ramme, korrosionsbestandig, slag- og ridsefast
 Designet efter internationale UCI-regler
 Designet og produceret i Danmark
 Liggende kørestilling
HÅNDCYKLER

 Vægt fra 10 kg
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1 KULFIBER SÆDE OG RYG
Racebike fås med individuelt tilpasset
kulfibersæde og -ryg, der giver en perfekt pasform og holder vægten nede.
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2 STIVERE KONSTRUKTION
Racebike har en stærk frontramme- og
kronrørskonstruktion.
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3 CORIMA HJUL
Håndcyklen fås med Corima® kulfiberhjul.

» RACEBIKE

Stærk og let til konkurrencebrug
Wolturnus Racebike er udviklet i samarbejde med
Wolturnus Pro Handcycling Team - en håndcykel
udviklet til de store sejre.
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Racebike er kommet i en ny, avanceret udgave. De nye tilpasninger gør, at håndcyklen har fået en exceptionel lav vægt og
vejer fra kun 10 kg (enkeltstart-modellen).
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Racebike har en perfekt kombination mellem vægt, stabilitet
og aerodynamisk design. Håndcyklen er designet med fokus på
optimal stivhed mellem krank og ryg, der forvandler udøverens
styrke til fart.
Håndcyklen er 400 g lettere end tidligere modeller, rammen er 10%
stivere, og rammerør er både slankere og lettere. Generelt er designet
optimeret til at forbedre cyklens aerodynamiske design.
Hver enkel Racebike tilpasses brugerens individuelle ønsker og behov. Gearskift
og bremser kan placeres flere forskellige steder på cyklen. Kædeskærm og bundplade i kulfiber bidrager til vægtreduktion.
Den varmebehandlede 7020 aluminiumsramme er anodiseret for at sikre maksimal
holdbarhed og slidstyrke. Rammens konstruktion og 25 mm aksler uden spil sikrer
et fantastisk vejgreb og formidable køreegenskaber.
Wolturnus tilbyder endvidere følgende opgraderinger: Di2 elektronisk gearskifter,
CeramicSpeed leje upgrade, SRM Powermeter og Corima hjul.

Wolturnus Pro Handcycling Team
er Wolturnus' eget professionelle
håndcykelhold, som består af tre
af verdens bedste, professionelle
håndcykelryttere fra Danmark,
Tyskland og Holland. De har
sammen og hver for sig opnået
imponerende resultater i cykelløb
verden over og står ofte øverst
på podiet.
Foto: That Camera Man.

ELDREVET HÅNDCYKEL

Fatbike
 250W motor, som kører op til 60 km pr. opladning
 Store dæk og 20 cm frihøjde
 Dansk design og produktion
 Vægt fra 18 kg uden motor
 Max brugervægt 120 kg
HÅNDCYKLER

 Off-road håndcykel
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SKIVEBREMSER
Kraftfulde skivebremser
på både for- og baghjul.
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2 WING BACK ILSA
RYGSYSTEM
Wing Back ILSA rygsystem
sikrer en stabil og oprejst
siddestilling med optimal
support af ryggen.
Læs om Wing Back ILSA
på side 162.
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3 STORE OFF-ROAD DÆK
Store dæk til ultimative offroad oplevelser på alt slags
underlag.
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Til udendørs sportsoplevelser i alt
slags vejr og på alle underlag

F

» FAT B I K E
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Med Fatbike får håndcykelentusiaster helt nye
muligheder for udfoldelse på alt slags underlag, og
ligegyldig hvad vejrudsigten siger.

Fatbike er beregnet til off-road kørsel og har justerbar sæde og
ryg. Det gør det let at tilpasse håndcyklen til rytterens individuelle behov. For 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 giver håndcyklen en elcykels
egenskaber. Fatbike er forsynet med 250 W motor, der kan køre op til 60 km på
én opladning og tilfører omkring 8 kg til håndcyklens 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 ektremt solid og let.
Fatbike har kraftfulde skivebremser både for og bag samt et gearsystem med 11
gear. Det gør Fatbike perfekt til udøvere på alle niveauer.
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Denne håndcykel har ekstra store dæk, som er ideelle til kørsel
på ustabilt underlag som sne, grus, sand eller i mudder.

A LT I D S P E C I A LT I L PASS E T

Racebike K

 Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt for min. vindmodstand og max fart
 Fuldsvejst, anodiseret ramme, korrosionsbestandig, slag- og ridsefast
 Knælende kørestilling eller til benamputerede
 Designet efter internationale UCI-regler
 Skræddersyet til konkurrencebrug
HÅNDCYKLER

 Vægt fra 12 kg
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1 RAMMEDESIGN
Det specielle rammedesign giver en
ideel siddestilling, fart og kraft.

2 POWER PLATES
Aluminium stopplader på håndtag
sikrer et optimalt greb.
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3 POSITION
Håndcyklen indstilles efter den
enkelte rytters mål og ønsker.

» RACEBIKE K

Hurtig og stærk håndcykel
Skræddersyet håndcykel til knælende kørestilling,
der er velegnet til ryttere med fuld funktion i overkroppen.
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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.
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Det specielle rammedesign giver en ideel siddestilling og
aerodynamisk design. Rammen er lavet af varmebehandlet
7020 aluminium for maksimal stabilitet og stivhed. Samtidig er
rammen med sine kun 12 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 pulverlakeret i et væld
af farver.
Hver eneste Racebike K tilpasses brugerens ønsker og behov. Gearskifte og
bremser kan placeres flere forskellige steder på cyklen, som også fås med meget
forskelligt udstyr.

Jetze Plat er en af verdens bedste
håndcykelryttere og har været
sponsoreret af Wolturnus i mere
end 10 år. Den hollandske superatlet har adskillige europa- og
verdensmestertitler i bagagen
og slår verdensrekorder i vores
håndcykler.
Foto: Bert Willems.

S TA N DA R D M O D E L

BUZZard
 Ramme i varmebehandlet 7020 aluminium
 Touring-ryg eller sportsryg
 Justerbar krankposition
 Pulverlakeret
 Justerbar ryg
HÅNDCYKLER

 Onesize
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RYGGEN KAN JUSTERES
Ryggen er vinkeljusterbar og kan flyttes frem og tilbage på selve sædet og
dermed ændre på sædedybden.
1

JUSTERBAR BENLÆNGDE
BUZZard passer til alle benlængder,
da benstøtterne let kan flyttes frem
og tilbage.
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3 VALGFRI KRANKPOSITION
Kranken kan justeres horisontalt - frem
og tilbage til den passende position.
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» BUZZARD

Den perfekte begyndermodel til at
opleve glæden ved håndcykling
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Denne håndcykel er den perfekte begyndermodel til
at opleve glæden ved håndcykling. BUZZard fås i én
størrelse, og der medfølger justerbar ryg og justerbar krankposition.
Du kan vælge mellem en touring-ryg med Bodypoint bespænding eller en sportsryg, som minder om ryggen på Antaras Junior.

HÅNDCYKLER

Som standard er BUZZard udstyret med parkeringsbremse.
Bremsegreb og gearskifter er monteret på håndtaget.
Den varmebehandlede ramme i aluminium 7020 er pulverlakeret.

4 LAV GEARING
BUZZard har lav gearing, som gør
den velegnet til at køre på alle slags
stigninger.

SPECIFIKATIONER
MAX BRUGERVÆGT
PRODUKTVÆGT
SÆDEBREDDE
SÆDEDYBDE
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BUZZARD
120 KG
FRA 15 KG
37 CM
35 - 53 CM

SÆDEHØJDE FOR

14 CM

SÆDEHØJDE BAG

13 CM

HJULSTØRRELSE

26"

BØRN & UNGE

FRA 12 ÅR

Antaras Junior
 Justerbar sædedybde, rygvinkel og benlængde
 Design i henhold til internationale UCI-regler
 Til siddende eller liggende stilling
 Ergonomisk ryg med optimal støtte
 Vægt fra 12 kg
HÅNDCYKLER
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SPECIELLE FARVER
Vælg mellem mange forskellige
farver til rammen.
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2 JUSTERBAR BENLÆNGDE
Fodstøttens konstruktion gør det let at
forlænge eller afkorte benlængden.

3 JUSTERBAR RYGVINKEL
Rygvinklen justeres med et
enkelt system.
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TIL BØRN OG UNGE

» A N TA R A S J U N I O R

En justerbar håndcykel til børn og unge med mange
muligheder til den unge atlet med behov for løbende
ændringer i siddestillingen.
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Sikker og justerbar til børn og unge
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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
tilgodeser dermed det voksende barns ændrede behov. Der kan
endvidere vælges mellem siddende eller liggende kørestilling.

HÅNDCYKLER

Antaras Junior har som standard justerbart stropsæde og stropryg, der gør det muligt at tilpasse siddestillingen ned til sidste
millimeter.
Betrækket er åndbart og behageligt at sidde på.
Rammen består af 7020 aluminium, der er med til at holde håndcyklens samlede
vægt nede på omkring 11,5 kg afhængigt af udstyr.

Foto: www.th-10.de

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.

WOLTURNUS A/S
Tel. +45 96 71 71 70
info@wolturnus.dk
www.wolturnus.dk
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