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Invacare® Top End® Excelerator™ Series jest rowerem ręcznym, idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy
cenią sobie wygodną pozycję w jeździe rereacyjnej. Wyposażony jest w wygodne siedzisko w pozycji pionowej.
Ten bardzo zwrotny trójkołowiec jest w stanie osiągnąć prędkość do 26km/h, a płynna 7 stopniowa zmiana
przełożeń w piaście z wbudowanym hamulcem firmy Shimano pozwala pokonywać wzniesienia i trudne tereny z
wielką łatwością. Owalna, stalowa konstrukcja ramy oraz jej pionowe siedzisko sprawia, że przesiadanie się z
niego jest znacznie prostrze i łatwiejsze. Excelerator jest budowany uwzględniając wymiary użytkownika.
Dodatkowo istnieje możliwość domówienia popularnego górskiego pakietu, który zawiera 7 dodatkowych niskich
przełożeń w celu ułatwienia podjazdów na wzniesienia lub napędu w kształcie litery V, który posiada szerszy
rozstaw oraz tworzą większą przestrzeń dla osób, które są wysokie lub wymagają dodatkowego miejsca. 



Cechy
Rama oraz widelec wykonane ze stali 
Regulacja siedzenia przód / tył
Regulacja wysokości oparcia 
Regulowana wysokość korby 
Napinacz łańcucha 
Osłona łańcucha, odblaski oraz flaga bezpieczeństwa
Regulowana wysokość/kąt podnóżków
Piasta z 7 przełożeniami wraz z hamulcem firmy
ShimanoShimano

Hamulec postojowy
Długość ramion korby 175 mm Korba z jedną
zębatką
Owalne i ergonomiczne rączki 
Wysokiej jakości koła posiadające opony typu
cruiser 
Szybkozłaczki
Kąt 9°
Poduszki i rzep podtrzymujące siedzenie
Nośność do 159kg Weight capacity 350 lb.

Dodatkowe opcje:
Napęd typu Mountain dodaje 7 niskich biegów
Korba w kształcie litery V umożliwia maksymalny prześwit,
ułatwia zmianę przełożeń osobom z osłabioną dłonią
Adapter szerokości korby 
Rękawiczi 
Bidon z uchwytem
Hak holowniczy na wózek 
Licznik

Przednie światło bezpieczeństwa
Tylne światło migające
Kask 
Składane siedzisko 
Lusterko
Uchwyt i pasek na kule
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy
t-shirt

1. Manetka obrotowa dla 7 biegowej piasty

2. Opcjonalna zmiana przełożeń

3. Hamulec postojowy

4. Korba w kształcie litery V (opcja) 

5. Napęd typu górskiego 

6. Beztarciowe, owalne rączki (opcja)
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Model #: XCL



Dane techniczne:

Regulowane siedzisko i oparcie

tapicerka siedziska

Regulowana wysokość napędu

Napinacz łańcucha

Regulowane podnóżki

Pakiet Bezpieczeństwa, flaga

Hamulec w piaście

7 przełożeń

Hamulec postojowy

Długość ramion korby 155mm 

Korba z jedną zębatką 

Poziome rączki pokryte wygodną pianką 

20 calowe koła typu cruiser wraz z oponami

Szybkozłączki

Kąt 9°

Poduszka

Nośność do 113kg 

Dodatkowe opcje

Rękawiczki  

Lusterko

Bidon z uchwytem

Kask 

Przednie światło bezpieczeństwa

Tylne światło migające

Uchwyt i pasek na kule

Bagażnik rowerowy

1. Hamulec postojowy

2. Poziome rączki

3. Pas bezpieczeństwa
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Model #: LXC
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V Crankset Korba V
Invacare® Top End z opcją korby w kształcie litery V został
stowrzony z myślą o użytkownikach, którzy mogą mieć problem
z wystarczającą ilością “przestrzeni” Pakiet nie jest kompatybilny
z pakietem górskim - mountatin drive.

 Pakiet Górski Mountain Drive Transmission

Dostępny w modelu Excelerator
Dodaje 7 niskich przełożeń (7 niskich + 7 standardowych)
Ułatwia zmianę przełożeń w szególności dla tetraplegików
(wystarczy wcisnąć środkowy przycisk)
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Pełna osłona łańcucha

Osłona łańcucha na wszystkie 7 biegów jest dodatkowym
elementem zapewniającym bezpieczeństwo
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