Amortyzujące koła do wózka inwalidzkiego.
Większy komfort i niezależność

Amortyzujące koła do wózka inwalidzkiego.
Teraz możesz łatwiej i wygodniej dotrzeć tam,
gdzie chcesz. Loopwheels to amortyzujące koła
ze zintegrowanym układem zawieszenia,
zaprojektowane specjalnie do zamontowania
ich do wózka inwalidzkiego, aby jego
codzienne użytkowanie było łatwiejsze,
wygodniejsze i przyjemniejsze.

Większy komfort
Integralne zawieszenie loopwheel
dostosowuje się podczas jazdy do
powierzchni co sprawia, że jazda staje się
płynniejsza.

Ponadto, wykonane z kompozytu
karbonowego loopwheels pochłaniają drgania
opon. Jaki jest tego efekt? Mniej wstrząsów
oraz mniej drgań,co oznacza, że loopwheels
są wygodniejsze niż standardowe koła,
niezależnie od powierzchni, po której się
poruszasz.

Mniej wysiłku
Z loopwheels odkryjesz, że wcale
nie musisz wkładać ogromnego
wysiłku do poruszania się po
nierównych drogach, chodnikach,
bruku, trawie czy żwirze. Łatwiej
także jest pokonywać krawężniki.
Loopwheels są zaprojektowane tak,
aby poradzić sobie na nierównym
podłożu, ale także na gładszych
powierzchniach.

Większa przyjemność!
Loopwheels idealnie nadają się
do rowerów ręcznych oraz innych
zmotoryzowanych urządzeń
wspomagających.
Naprawdę w pełni docenisz
możliwość korzystania z tego typu
wynalazku, jakim są loopwheels –
szczególnie podczas szybkiej jazdy
po nierównym podłożu!
Oczywiście, istotną kwestią jest ich
wspaniały wygląd.

Jak działa Loopwheel?
Znajdujące się w kole pętle to sprężyny,
które dopasowują się podczas jazdy w zależności od powierzchni - do
pochłaniania innych sił zewnętrznych
oraz wstrząsów.
Są zawieszone na piaście koła. Piasta
wykonuje mniejsze i większe ruchy
wewnątrz sztywnej obręczy. Zapewnia to
płynną jazdę i stanowi bardzo skuteczny
system zawieszenia.

Co jest w środku?
Dwa zestawy loopwheels są wyposażone
w obręcze; 6 wkładek rozporowych do
wszelkich drobnych ustawień osi; instrukcję
montażu i roczna gwarancję producenta.
Opcje za dodatkową opłatą: opony i dętki,
szybkozłączki osi, silikonowe osłony
na obręcze, wyściełana torba na koła.
Jeśli złożysz zamówienie na opony wraz
z tulejkami, dostarczymy je od razu gotowe
. i zamontowane kołach.

Sprężyny Loopwheels oferują dodatkową moc przy pokonywaniu krawężników, jednocześnie zmniejszając wstrząsy
przy zjeżdżaniu z nich.

Specyfikacja produktu
Rozmiar kół:
Numer ETRTO:

24” and 25”
25-540 (24 x 1.00 cala)
25-559 (26 x 1.00 cala)

Łożysko osiowe: ½ cala (12.7 mm) and 12 mm
Ciągi:
Środek nitu
pomiar:
Rozciągliwy/pętlowy
materiał:
Ciąg:

Wymagane 6-nitowe mocowanie
24” to 515 mm; 25” to 539 mm
kompozyt węglowy z plastikową tulejką
Podwójne ścianki z aluminium, czarny

Średnica Siedziska Bead: 16 mm
(BSD)
Piasta:

Odlew z aluminium, anodyzowane, grafitowo-szare
łożyska z uszczelnieniem kasetowym

Szerokość łożyska 1.87”
z przodu:
Waga koła 24”:

1.8 kg

Waga koła 25”:

1.85 kg (bez ciągu, opony czy osi)

Limit Wagowy:
Zalecane opony:

120 kg (265 funtów) 1 para kół
Schwalbe Marathon Plus

Kolory
Kolory sprężyn: czarny, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, zielony,
niebieski,bały
Kolory logo:
czarny, czerwony, żółty, zielony, turkusowy, jasnoniebieski,
różowy, fioletowy, szary
Sprężyny Loopwheels oferują dodatkową moc przy pokonywaniu krawężników, jednocześnie zmniejszając
wstrząsy przy zjeżdżaniu z nich.

Ciągi

Oferujemy szeroką gamę rodzajów ciągów.
Proponujemy szerokie (19 mm) lub wąskie
(11 mm). Odległość między felgą a ciągiem,
jest odpowiednio dopasowana do rozmiaru
dłoni oraz do sposobu w jaki napędzasz
wózek.
W zestawie standardowym Loopwheel
znajduje się czarna, aluminiowa, malowana
proszkowo obręcz.
Alternatywnie, możesz wybrać z naszej
oferty najwyższej jakości ergonomicznych
marek takich jak CarboLife. Loopwheels
Standardowy 6- nitowy montaż my
dostarczamy ciągi zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.

Szybkozłączki
Loopwheels mają standardowe łożyska
osiowe, podobnie jak wszystkie koła
w ręcznych wózkach inwalidzkich, dzięki
czemu mogą one zostać łatwo wymienione
i wyrzucone.
W standardowych kołach loopwheels
najczęściej stosowane łożysko ma ½ cala
średnicy. My oferujemy również
12 mm średnicy.
Można zastosować własną szybkozłączkę
lub kupić u nas.

Wybór akcentu kolorystycznego
Do czarnych loopwheels, dobierz spośród
8 różnych kolorów logo, by uzupełnić kolor
wózka lub innych akcesoriów.
Nasze kolory logo: czerwony, żółty, zielony,
turkusowy, niebieski, różowy, fioletowy i szary.
Czarny jest również dostępny (jest w standardzie
do naszych kolorowych loopwheels).

Kolory - opcje

Jako alternatywę dla czerni masz wybór: dlaczego nie zapłacić trochę więcej i
wybrać z naszej gamy atrakcyjnych, kół w żywych, jaskrawych kolorach?
Robimy loopwheels w kolorze niebieskim, zielonym, pomarańczowym, fioletowym,
czerwonym i także białym - wszystkie z czarnym logo.

Opcje kilku kolorów
Możesz wybrać parę loopwheels w dowolnej kombinacji
kolorystycznej korzystając z oferowanej przez nas
gamie kolorów, możesz również dobrać kolor logo
według własnego uznania.
Alternatywę stanowi wybór dwóch lub trzech kolorów
w celu podkreślenia własnego stylu i wyglądu.
Nasze koło Harlequin posiada loopwheels w sześciu
różnych kolorach. (Nasi handlowcy odkryli,że jest to
niezwykle przydatna opcja prezentacji w wersji demo!)

Zaprojektowano i wyprodukowano w Anglii
Jelly Products Ltdjak
Unit 202 Boughton Industrial Estate North
NEWARK
Nottinghamshire NG22 9LD
Anglia

Tel: +44 (0)1623 860909
Email: info@loopwheels.com
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