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Invacare®˄End®  F˄orce™ RXHandcycle z regulowanym karbonowym oparciem jest najnowszym wyścigowym
modelem spośród serii Invacare® Top End® Force™Force RX i łączy ze sobą najlepsze chechy modelu
Invacare® Top End® Force™ X - możliwość uzyskania dużych prędkości z regulacjami modelu Top End® Force™

R. Jest połączeniem lekkości i aerodynamiki. Rama została wykonana z hartowanego aluminium 7005, aby
uzyskać jeszcze bardziej zwiększoną pozycję leżącą. Ręcznie wykonana rama oraz regulowane oparcie z carbonu,
posiadając możliwość regulacji i klasyfikuje ją do niesamowicie lekkich i sztywnych rowerów w swojej kategorii.
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. 



Model # FRCRXA

Cechy
Aerodynamiczna rama wykonana z
aluminium 7005
Regulowane carbonowe oparcie
Areodynamiczny 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 Reflectors
Wysokociśnieniowe opony High
pressure clincher 
Kąt 0° lub 3° 

Gwintowane osie
Hamulec postojowy
Paski pozycjonujące
Flaga bezpieczeństwa
Karbonowa osłona
łańcucha 
Odblaskowe naklejki
Nośność do 113kg

Dodatkowe opcje
Carbonowe koła
Dodatkowe ulepszenia : manetki SRAM XX lub RED
Kaseta SRAM z przełożeniami 11-28
Zębatka: 53-39-28, 
Hamulec tarczowy

Opony wysokociśnieniowe Continental Grand Prix

Bezdętkowe opony Continental Sprinter

Torby podróżne

Systemy bezpieczeństwa oraz nawadniania

1.Ergonomiczny kształt manetki
2.Eleganckie nowe haki są niewielkie, lekkie oraz 
bardziej aerodynamiczne 
3. Carbonowa osłona łańcucha uatrakcyjnia wygląd i 
zapewnia bezpieczeństwo. 
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Całkowicie regulowane, niezwykle lekkie, wykonane z carbonu oparcie pozwala
zawodnikom na ustawienie najbardziej aerodynamicznej i energicznej pozycji
zarówno na wyścigi, jazdy na czas czy też triathlony.

Opcjonalnie przykręcane oparcie zagłówka z regulacją wysokości oraz kąta
pozwala na ustawienie wygodnej pozycji dla szyi oraz kręgosłupa. Carbonowe
oparcie jest pokryte oddychającym materiałem, który jest zarówno lekki i trwały.

 Wybierz z 3 różnych modeli widelców:

Stały, nieregulowalny w pionie ani pozimie widelec jest standardową opcją. Jego 
zaletą jest lekkość oraz sztywność. 

Stała ustalona wysokość widelca, redulowany w poziomie

Regulowany zarówno w pionie jak i poziomie widelec, pozwala przyjąć najbardziej
wydajną i efektywną pozycję na rowerze, lecz nie jest tak sztywny jak modele 
powyzej. 

The SRAM® X9 30 zmiana przełożeń oraz hamulec standardowo montowane są

z prawej strony co pozwala na jednoczesną zmianę biegów i hamowanie. 

Owalne, ergonomiczne manetki występują w 3 rodzajach małe, średnie i duże,

aby mozna było lepiej je trzymać w doniach. Są oferowane pod kątem 15° lub 25°

stopni.

1

2

3 3

2

1



Invacare Corporation    
www.invacare.com

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio
44035-4190
(800) 333-6900

Canada
570 Matheson Blvd. E.,
Unit 8
Mississauga, Ontario 
L4Z 4G4 Canada
(800) 668-5324 

Top End  
www.topendwheelchair.com
Sports and Recreation 
Products
4501 63rd Circle North
Pinellas Park, Florida
33781-5914
(727) 522-8677
(800) 532-8677
Fax: (727) 522-1007

©2012 
Invacare Corporation.   
All rights reserved. 
Trademarks are identified 
by the symbols ™ and ®.  
All trademarks are owned 
by or licensed to Invacare 
Corporation unless otherwise 
noted. Specifications are 
subject to change without 
notification. SRM is a 
registered trademark of 
SRM Service Center Inc. 
USA. SRAM is a registered 
trademark of SRAM Corp. 
Continental Tire Corp. Rotor 
is a registered trademark of 
Rotor Components, LLC.  
Form No. 12-452
120610

Dodatkowo jako opcja:

SRAM double tap 10 speed RED uchwyt zmiany biegów i 

hamowania.

Przeprojektowana konstrukcja przedniego widelca

podkreśla agresywny wygląd i pozwala użytkownikowi 

przyjąć pozycję tuż za przednim kołem. Dzięki temu

zastosowanu krótszy i lżejszy widelec. 

Koła: 

26" High Performance z 36 szprychami ułożonymi radialnie  
wyposażone w wysokociśnieniowe opny i dętki 

Zestaw kol wykonanych z carbonu są lżejsze,
sztywniejsze i bardziej aerodynamiczne.

Top End Rim Upgrade (na zdjęciu) posiadają carbonową felgę
i stalowe szprychy: 24 przód i 20 tył Wymagają
specjalistycznych opon
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