VICTORY je zelo lahek in izjemno

kompakten vozièek z varjeno aluminijsko
konstrukcijo, primeren predvsem za invalide
z visoko ohranjeno moèjo rok. Nesnemljiv
dvini podnonik s skupno podlono ploèo
dvojne irine zagotavlja poveèano trdnost
in togost, tako da je mona aktivna in varna
vonja tudi po zelo slabih voznih terenih.

Mone irine sedea so 41, 43 ali 46 cm.
Zadnja 24" platièa so obuta v gume z
zraènicami, prednja s polnimi gumami pa
imajo premer 125 - 200 mm.

Vozièek je izredno primeren za vgradnjo
HANDMASTER gonil - zlasti dvoroènih - in ima
karakteristike potovalnega, popularno imenovanega
"aktiv" vozièka. Varno vonjo, tudi pri veèji hitrosti,
zagotavlja antivibracijski sistem v prednjih kolesih
in zadnja varnostna kolesa proti prevraèanju.Ta
vozièek dobavljamo standardno opremljen s
HANDMASTER hitrim prikljuènim sistemom, ki v
samo nekaj sekundah omogoèa zamenjavo
obièajnih koles s HANDMASTER gonili. Vozièek
ima serijsko vgrajena blatnika na zadnjih kolesih,
ki delno sluita tudi kot naslonjali za roke in kot
pomoè pri presedanju. Opcije so: delni ali celotni
komplet svetil za cestno vonjo, pregibno hrbtno
naslonjalo, naslonjali za roke, loèeni in kotno
nastavljivi podnoni ploèi in 50 mm iroka prednja
kolesa ( premer 200 mm ) za vonjo po mehkejih
podlagah.

Zaradi svoje izjemne nosilnosti in kompaktnosti je
vozièek VICTORY zelo primeren 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 povsem preprosta in
izvedljiva v zelo kratkem èasu.

HANDMASTER gonila izdelujemo v dveh velikostih
pogonskih koles ( 20" in 24" ) in v veè izvedbah na
dvoroèni ali enoroèni pogon.

