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F o r c e ™ r X   
H a n d cyc l e / W e l d e d  B ac k

Invacare® Top End® Force™   RX Handcycle ze zintegrowanym spawanym siedziskiem, wykonanym z aluminium 
7005 jest następcą modelu IIInnnvvvaaacccaaarrreee®   TTToooppp   EEEnnnddd® FFFooorrrccceee™   XXX... Posiada on większy wybór dodatkowych opcji: 
różne modele widelcy przednich oraz osprzętu. Rama wykonana jest z hartowanego aluminium 7005. i
wyposażona została w wiele ulepszeń w celu uzyskania jeszcze bardziej aerodynamicznej pozycji leżącej.
Rama wykonywana jest na zamówienie i jest bardzo lekka oraz sztywna. Force RX jest w pełni przystosowanym 
pojazdem do wyścigów, posiada 30 przełożeń SRAM X9 z możliwością ulepszenia do najwyższego modelu firmy 
SRAM XX lub osprzętu RED. Force X udowodnił, że jest jednym z najlepszych rowerów wyścigowych na świecie, 
a FORCE RX jest jego następcą. Aktualnie jest używany przez Team Invacare Top End : HHHeeeiiinnnzzz   FFFrrreeeiii,,,      MMMaaarrrkkk   
RRRooohhhaaannn   aaannnddd   JJJoooeeelll   JJJeeeaaannnnnnooottt (Mistrzowie Świata UCI), Krige Schabort (2010 i 2011 Mistrz Świata Iron Man) 
oraz Mark Ledo (Zwycięzca maratonu American Euro Championship 2011)



Model #: FRCRXF

Cechy:
Aerodynamiczna rama wykonana z 
aluminium 7005
Ręcznie spawane oparcie 
Aereodynamiczny przedni widelec
wykonany z aluminium 7005
Regulowana wysokość obudowy korby 
Oddychający materiał na siedzisku 
Siedzisko i oparcie z poduszką 
Wielostopniowa regulacja podnóżka 
Stożkowe ramiona korby wykonane z
aluminium
Rączki z łożyskami maszynowymi 
Ergonomiczne, aluminiowe rączki

30 przełożeń SRAM X9

Zębatki 48-39-24

Kaseta SRAM 11-34

Hamulec Cane Creek SCR-3

Amortyzator skrętu 

26 calowe koła wysokiej jakości 

Odblaski 

Wysokociśnieniowe opony 

Kąt 0° lub 3° 

Gwintowane osie

Hamulec postojowy

Paski pozycjonujące

Flaga bezpieczeństwa

Karbonowa osłona łańcucha 

9 kolorów do wyboru

Odblaskowe naklejki

Nośność do 113kg

Ulepszenia i dodatki

Carbonowe kołaCarbon 

Ulepszenia osprzętu : SRAM XX lub manetki RED

Kaseta SRAM 11-28

Zębatki 53-39-28 lub pojedyńcza 110 lub Rotor Q Ring 

Hamulce tarczowe

Wysokociśnieniowe opony Continental® ® ®  Grand Prix

System do treningów SRAM SRAM® 

Torby podróżne 

Systemy bezpieczeństwa oraz nawadniania

1. Bezpłatny hamulec postojowy 

2. Eleganckie nowe haki są niewielkie, lekkie oraz bardziej
aerodynamiczne 

3. Carbonowa osłona łańcucha polepsza wygląd i
zapewnia bezpieczeństwo. 
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Całkowicie ręcznie spawane oparcie zbudowane jest z aluminium 7005, ze stałą 

pozycją kątów. Stworzenie takiego oparcia wymaga technologii CAD (projektowanie 

wspomagane komputerowo). Zaletą jest sztywność i lekkość. Oparcie, posiada 

dokładnie taki kąt jaki potrzebujesz lecz kąt jest niezmienny. Spawane oparcie ma 

zaokrąglony kształt, z zachowaniem odpowiedniej długości co daje anatomiczne

ułożenie Twojej pozycji, dostarcza leszego przełożenia siły oraz poprawia pozycję

ciała.

 Wybierz przedni widelec spośród 3 modeli : 

Stała długość, pionowa regulacja wysokości widelca wlicza się do opcji podstawowej.
Widelec ten cechuje się super sztywnością, a jego regulacja wysokości pozwala na 
otrzymanie wymaganego przez Ciebie prześwitu oraz zatrzymanie wysokości korby 
w najbardziej aerodynamicznej pozycji. 

Stała wysokość przedniego widelca jest opcją dodatkową i jest najszytwniejszym 
rozwiązaniem przedniego widelca. Nie jest regulowana w żaden sposób. Wymiary 
pobierane są indywidualnie. 

Ukośna i pionowa regulacja widelca jest opcją dodatkową i daje najwięcej
możliwości regulacji, w szególności w połączeniu ze spawanym oparciem jednak 
nie jest tak sztywna jak wcześniej wymienione opcje.Th

Przerzutki SRAM X9 z 30 przełożeniami, manetką TRIGER oraz hamulcem

zamontowanym na prawej manetce wchodzą w skład zestawu podstawowego.

Pozwala to na jednoczesne zmiany biegów i hamowanie w jednej ręce.. 

Owalne, aluminiowe i ergonomiczne rączki są dostępne w 3 rozmiarach : małym,

średnim, dużym. Występują w kątach 15° lub 25°.

Power plate (na obrazku) pozwala na stałe oparcie dłoni/stały kontakt w trakcie 

pedałowania, w szczególności w fazie startu.

Standardowe przednie koło posiada kasetę SRAM 11-34, idealną na górzyste

tereny. Dostępna jest również kaseta SRAM 11-28, która posiada najbardziej

zbliżone przełożenia preferowane przez zawodowców. 
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Dostępne są również dodatkowe opcje ulepszenie osprzętu
SRAM double tap 10 przełożeń RED zamontowany jest na
widelcu (zdjęcie). 

Przeprojektowana krzywa podwozia z przednim kątem jest

bardziej wytrzymała i atrakcyjnie wygląda. Ta nowa 

konstrukcja pozwala sportowcowi przesunąć się bliżej

przedniego koła, co skutkuje mozliwością zastosowania 

lżejszego i sztywniejsego widelca przedniego, ponieważ 

jest on krótszy. Dodatkowo daje użytkownikowi więcej

miejsca dzięki czemu można uzyskać jeszcze niższą i 

bardziej opływową pozycję.

Rodzaje kół :

26 calowe koła wysokiej klasy z 36 szprychami oraz z 
gwintowanymi osiami należą do podstawowego 
wyposarzenia, które zawiera również opony 
wysokociśnieniowe i dętki (Nie na zdjęciu)

Zestaw kół carbonowch z całą pewnością ulepszy
Twój rower. Koła te są znacznie sztywniejsze,
lżejsze i bardziej aerodynamiczne 

Ulepszenie kół przez Top EndTop (przedstawione na zdjęciu)
posiada carbonowe obręcze i stalowe szprychy, 24 z porzdu i 
20 z tyłu. Koła tego typu wymagają opon bezdętkowych.  .

Pakiet Time Tril zawiera 26 calowe koło Top End wykonane 
z carbonu oraz komplet 26 calowych Zipp Discs tylnych.Koła 
te są przeznaczone do wyścigów czasowych i nie są 
dopuszczone do ruchu drogowego.
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