
I N VAC A R E ® TO P  E N D ® 

X LT  S E R I E S   
H A N D CYC L E

Ivacare® ®
 Top End®®  XLT i XLT Jr. jest rowerem rekreacyjnym, który umożliwia jazdę w różnym terenie w pozycji

wyprostowanej. Jest wyposażony w 7 stopniową zintegrowaną z hamulcem piastę.Wystarczy usiąść i jechać! 27
przłożeń umożliwia pokonanie długich dystansów. Wszystkie rowery reakreacyjne są wyposażone w odpowiedni
pakiet bezpieczeństwa: flagę bezpieczeństwa, pełną osłonę łańcucha, poduszkę na siedzisku i oparciu, a ich
dodatkowym atutem jest komfort i duża widoczność do przodu. 



Invacare® Top End® XLT PRO Handcycle jest idealnym wyborem dla rowerzystów czerpiących przyjemność ze
zwiedzania lub pokonywania dłuższych tras. Dlaczego, ponieważ Invacare® Top End® XLT PRO zapewnia 
użytkownikowi wygodną, komfortową pozycję, 27 przełożeń, które umożliwiają dostosowanie się do 
najmniejszych ziman napotkanych na trasie, wliczając w to zmiany wiatru oraz zjazdów i wzniesień. Przełożenia 
są obsługiwane przez klamkomanetkę Shimano Rapid Fire, która pozwala na łagodną i elastyczną zmianę
biegów. Jednocześnie hamulec znajduje się w zasięgu Twoich palców. Beztarciowe, owalne oraz ergonomiczne 
rączki posiadające mocowania pozwalające na zamontowanie manetki po obu stronach. Dodatkowo można 
zamontować dzwonek rowerowy lub lusterko.

48-39-26 zębatki obsługiwane manualnie przez przednie przerzutki

Hamulec postojowy

26 calowe koła wysokiej jakości

Wysokociśnieniowe opony 

Szybkozłączki 

Kąt 15°

Odblaski 

Nośność do 113kg 

1. Rapid Fire manetka i 
hamulec

2. Ręczny system zmiany 
przełożeń
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Model #: XLTPRO

Szczegóły

Dwie szerokości siedziska do wyboru 38 cm lub 43 cm 

Rama ze stopu aluminium 6061/chromowo-molibdenowy przedni

widelec 

Regulowane siedzisko,kąt oparcia oraz wysokość położenia korby 

Osłona łancucha oraz flaga bezpieczeństwa 

Regulowane podnóżki z paskami bezpieczeństa  

Siedzisko i oparcie podtrzymujące klatkę piersiową

Shimano Rapid Fiire 27 przełożeń 

Beztarciowe, owalne oraz ergonomiczne rączki 

180mm x 20’V Korba



Invacare® Top End® XLT Handcycle został zaprojektowany z myślą o entuzjastach jazdy rekreacyjnej.
Wyposażony w siedem biegów. XLT z łatwością poradzi sobie w większości rodzajów terenu, zarówno w mieście 
jak i na dłuższych trasach. Niska waga, owalne rury ramy wykonane z aluminium w połączeniu z chromowo 
molibdenowym przednim widelcem tworzą prostą geometrię. Pozwala to uzyskać maksymalną sztywności oraz 
ułatwia pokonywanie zakrętów. Siedzisko oraz oparcie są całkowicie regulowane i umożliwia przyjęcie wygodnej
pozycji ciała. Specjalnie zaprojektowany tył zwiększa aerodynamikę, a 15° kąt rozstawu kół zwiększa stabilność.
Model XLT jest idealnym rozwiazaniem dla wszystkich, którzy chcą poćwiczyć, poruszać się lub po prostu
pojeździć rekreacyjnie. 

Cechy:

Dwie szerokości siedziska do wyboru 38 cm lub 43 cm 

Rama ze stopu aluminium 6061/chromowo-molibdenowy przedni

widelec

Regulowane siedzisko,kąt oparcia oraz wysokość położenia korby

Osłona łancucha, napinacz łańcucha oraz flaga bezpieczeństwa

Regulowane podnóżki z paskami bezpieczeństa

SIedzisko i oparcie podtrzymujące klatkę piersiową

Piasta z 7 przełożeniami wraz z hamulcem firmy Shimano 7 

Długość ramion korby 175mm . Korba z jedną zębatką 

Manetka obrotowa ułatwiająca zmianę przełożeń dla osób z 

osłabionymi dłońmi

Hamulec postojowy

26 calowe koła wysokiej jakości 

Wysokociśnieniowe opony

Szybkozłączki

Kąt 15°

Odblaski

Nośność do 113kg

1. Twist Shifter Manetka obrotowa

2. Quad Twist shifting  
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Model #: XLT
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 Invacare® Top End  XLT Jr. jest rowerem ręcznym z siedziskiem umożliwiającym przyjęcie wygodnej 
wyprostowanej pozycji. Jest stworzony specjalnie dla dzieci. XLT Jr. jest łatwy w obsłudze, posiada 7 przełożeń
oraz aluminiową ramę z widelcem chromow-molibdenowym. Polepszona aerodynamika oraz 15º kąt zwiększają 
stabliność. Specjalnie zaprojektowane oparcie umożliwia szeroki zakres ruchów oraz podparcie w trakcie jazdy.
Siedzisko wyposażone jest w pas bezpieczeństwa. Ten bardzo stabilny, zwrotny, trzykołowy rower jest 
przeznaczony dla każdego o wzroscie od 96 cm do 152cm. Posiada podstawowe wyposażenie zapewniające 
bezpieczeństwo takie jak : odblaski, osłonę łańcucha, podnóżki z pasami, flagę oraz wytrzymałe siedzisko z 
poduszkami. XLT Jr jest całkowicie regulowany i gotowy do jazdy!

Cechy:
Rama ze stopu aluminium 6061/chromowo-molibdenowy
przedni widelec
Regulowane siedzisko o szerokości 35 cm, kąt oparcia oraz 
wysokość korby 
Pełna osłona łańcucha/korby
Napinacz łańcucha oraz flaga bezpieczeństwa
Regulowane podnóżki z paskami bezpieczeństa
SIedzisko i oparcie podtrzymujące klatkę piersiową 
Piasta z 7 przełożeniami wraz z hamulcem firmy Shimano
Długość ramion korby 155mm .
Korba z jedną zębatką 
Ergonomiczne rączki pokryte wygodną pianką 

Hamulec postojowy
20 calowe koła cruiser z 0ponami 20" 
Szybkozłaczki
Kąt 15°

Odblaski
Nośność do 113kg

1. Hamulec postojowy

2. Poziome uchwyty

3. Pełna osłona łańcucha
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Model #: XLTJR


