ALFA je trenutno edini ultra - lahek vozièek na
svetu, ki e v osnovni izvedbi, zaradi drugaène
zasnove, omogoèa spremembo vseh, za
uporabnika pomembnih nastavitev. Na vseh
ostalih vozièkih lahko isto nastavljivost doseemo
le z nakupom drage, teke in pogosto zelo okorne
dodatne opreme. Nastavljivosti nagiba, doline
in viine podnonikov, hrbtnega naslonjala
in celo prednjih koles, omogoèajo
idealno individualno
prilagoditev vozièka
telesnim znaèilnostim
vsakega uporabnika.

Obèasne spremembe naklona hrbtnega
naslonjala in kota obeh podnonikov ter s tem
spremenjena lega uporabnikovega telesa na
vozièku, odpirajo, z medicinskega stalièa,
enkratno monost odpravljanja t.i."lepljenja"
oilja ter nastajanja kontraktur, oziroma trajnih
deformacij na kolkih, kolenih in hrbtenici.

Vozièek ALFA izdelujemo v praktièno vseh standardnih
irinah, od otrokih (irina 35 cm) z enojnimi karjami,
do nadstandardno irokih (49 cm), ki imajo, z uporabo
podvojenih karij, nosilnost do 200 kg.
Vozièke ALFA izdelujemo v dveh tehnologijah: z uporabo
visoko kvalitetnih alu - cevi ali iz posebnih, tankostenskih
jeklenih cevi. V obeh primerih pa zelo sodobne
konstrukcijske reitve odpravljajo znane probleme, ki
nastajajo ob varjenju tankostenskih cevi. To nam
omogoèa, da smo - ob celo poveèani nosilnosti - uspeli
izdelati izjemno lahek in skoraj poljubno irok vozièek.
Tee osnovnih izvedb vozièkov, ne glede na tehnologijo,
so skoraj enake in odvisne predvsem od opreme

vozièka. Gibljejo se med 9,3 kg do najveè 14,5 kg.
Povpreèna tea standardno opremljenega vozièka tako
ne presega 12,5 kg. Opcije so: delni ali celotni komplet
svetil za cestno vonjo, pregibno hrbtno naslonjalo,
naslonjali za roke ali loèeni in kotno nastavljivi podnoni
ploèi.
Zaradi svoje izjemne nosilnosti, kompaktnosti in
nastavljivosti so vozièki ALFA zelo primerni za dogradnjo
s HANDMASTER pogonskim sistemom, ki omogoèa
uporabniku nekajkrat veèje vozne izkoristke, vonjo po
zemlji, pesku, travnikih, izjemno velikih strminah ter po
terenih, ki so za obièajno opremljen vozièek (s klasiènim
obroènim pogonom) v celoti nedostopni. HANDMASTER
gonila omogoèajo - med vonjo po ravnem terenu - veè
kot dva krat vije hitrosti kriarjenja ob enakem, oziroma
manjem naporu! Zamenjava HANDMASTER gonil s
klasiènimi kolesi z obroènim pogonom je enostavna in
izvedljiva v nekaj sekundah.
HANDMASTER gonila izdelujemo v dveh velikostih
pogonskih koles ( 20" in 24" ) in v veè izvedbah na
dvoroèni ali enoroèni pogon.

