X STRONG RACERUNNER

Motion för att det är kul och för hälsan
Den nya X STRONG RaceRunner
är avsedd för alla som vill vara
fysiskt aktiva, vara ute och se
sig omkring - och vem vet -

För många som har ett funktionshinder
så blir att inse att vikten är den största
faktorn som begränsar förmåga och
alternativ, att gå ned i vikt och få fysisk
effektivitet ett tufft personligt mål.

kanske en dag delta i sportig
fritid.
De två storlekarna är

Men när de första åtagandena och
rutinerna är väl inövade är det en
givande resa som ofta ändrar både inre
och yttre perspektiv.

utformade för vuxna upp till
125 kg. Produkten är

Med rätt tillbehör matchar du dina

tillverkad av extra starka rör

behov och du kan sätta igång din

och ger extra utrymme tack

inre drivkraft! RaceRunning ger en

vare den breda

fantastisk chans att springa med

ramkonstruktionen.

andra, känna dig fri och rörlig.

Förutom att bränna kalorier, träna dina muskler
och hjärt-kärlarbete tränar du balans,
koordinering och effektivitet i många
hjärnfunktioner.

X STRONG RACERUNNER egenskaper
Mått

Stl 4 X STRONG

Stl 5 X STRONG

185 cm

193 cm

Styre 50 cm
HB stam höjd & vinkel justerbar.

Användarens maxhöjd
Användarens maxvikt

Standardutrustning

125 kg

125 kg

Sadelhöjd

70 – 85 cm

80 – 95 cm

B eller C styrkolvscylinder för styrning

Kroppsstödshöjd

85 – 111 cm

95 – 125 cm

T-post 15 cm in/ut justering

Styre

80 – 95 cm

80 – 95 cm

Vertikal 20 cm stolpe & vinklat klämfäste

Total längd

163 cm

172 cm

Total bredd

88 cm

90 cm

Sadelsektion dropparm

Vikt

19 kg

20 kg

Sadelstolpe 15 x 10 cm

20”

24”

700 cc

700 cc

Framhjul
Bakhjul

Färger: Indy blå, Bomber orange
Parkeringsbromsar & Verktygsväska

Både sadel och bröstplatta är tillbehör
Det finns flera alternativ. De flesta använder en standard gel-sadel och en bröstplatta. Delar som används påverkas av marknaden.

Vela Standard

Luxus Gel Sadel

Bred Gel Sadel

Vela Stor

Bälte Långt Högt

Viscount & Skenor

Freerider Fusion
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