INVALIDSKI VOZIÈKI
Victory invalidski vozièki so v zadnjih nekaj letih nedvomno
najzanimiveja novost na podroèju lahkih in ultra lahkih
zloljivih aluminijastih vozièkov. Popolnoma nov koncept
njihove konstrukcije, izgradnje in proizvodnje omogoèajo
skoraj neverjetne monosti nastavljivosti, kombinacij in
individualnih prilagoditev potrebam vsakega uporabnika.

Modularna konstrukcija Victory
vozièkov je izdelana iz posebno
trdnih aluminijastih cevi z vdelanimi
vzdolnimi utori.

Poleg zagotavljanja optimalnih
mehanskih znaèilnosti, cevi z utori
Patentno zaèiteni spoji Victory invalidskih vozièkov sluijo tudi kot nosilna osnova za
odpravljajo najveèjo pomanjkljivost vseh ostalih platna vozièka, ki jih ob zamenjavi
aluminijastih vozièkov - varjenje spojev vozièka. Ker ni ni potrebno vijaèiti.
varjenja, na Victory vozièkih posledièno ni mehèanja
materiala nastalega med temperaturnim popuèanjem, ni Nosilca podnonikov ob snemanju
deformacij celotne konstrukcije, ivljenjska doba in ali namestitvi ni potrebno sukati v
nosilnost pa so nekajkrat poveèani.
stran kot pri veèini klasiènih vozièkov,
to pa moèno olaja presedanje na
vozièek ali z njega.
Izjemna prednost Victory vozièkov
je tudi v monosti poljubne nastavitve kota nosilcev podnonikov.
Sprememba kota pa odpravlja
nastanek kontraktur, zmanjuje
monost dekubitusa in omogoèa
idealno prilagoditev lege voznikovih
nog.
V standardni opremi so tudi zglobi
za poljubno nastavitev kota
podnonih ploè kar jih ob drugih
prednostih uvrèa med najbolj
prilagodljive vozièke na trièu.

Tehnièni podatki Victory invalidskih vozièkov:
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Naslonjala za roke pri
presedanju sploh ni
obvezno odlagati ali
snemati, poloimo jih
na protiprevratne
opore in med tem
lahko celo vozimo.
Protiprevratne opore,
po rahlem pritisku na
varnostni gumb, enostavno zasuèemo v
naprej.
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POGONSKI SISTEMI

VZVODNO GNANI VOZIÈKI Z VGRAJENIMI MENJALNIKI

V zadnjih desetletjih ni bilo veèjih izboljav na pogonskih sistemih roèno gnanih
invalidskih vozièkov, saj se pri veèini pogon e vedno izvaja na pogonskih obroèih
pritrjenih na kolesa. Taken pogon pa zaradi neugodne lege rok, smeri potiskanja
obroèev in potrebe po obveznem preprijemanju obroèev med vraèanjem rok v vzvratno
lego, ponuja uporabniku komaj med 10 % in 18 % delovnega izkoristka vloene
pogonske moèi. Nenaravnost potrebnih in obveznih gibov pa pri poveèanih naporih,
pogosto povzroèa trajne okvare na zapestjih in dlaneh voznika. Raba HandMaster
gonil pa je zdravstveno povsem neoporeèna.
Zaradi zgoraj navedenega, HandMaster gonila ponujajo revolucionarno izboljanje,
saj je pri njih vozni izkoristek do 5 krat veèji kot pri obroènem pogonu, uporabniku pa
ponujajo celo neprimerno veè: lahkotno vonjo po travi, blatu, pesku in celo po orni
zemlji ali snegu - celo ob najveèjih monih cestnih vzpetinah!
Zaviranje izvajamo na zavornih
roèicah podobnih kolesarskim, z
istimi zavorami pa izvajamo
krmiljenje. Roèica menjalnika je
nameèena na pogonsko roèko.

Vonja s HandMaster gonili
je zelo enostavna: aktiven
pogon koles poteka ob
potisku roèk navzdol in vleki
roèk navzgor. Prosti tek
koles in vzvratno vonjo
dosegamo ob enkratnem oz.
dvakratnem potisku pogonskih roèic v stran.
Razlièno od drugih vzvodnih pogonov,
HandMaster deluje na patentno zaèitenem
pretvarjanju premoèrtnih gibov roèice v
kontinuirano rotacijo, brez ekscentrov in
mrtvih toèk. To je poglavitni vzrok njegove
uèinkovitosti, ki vozniku omogoèa dnevno
doseganje veliko veèjih razdalj kot z
baterijskim vozièkom.

Znaèilnosti novih HandMaster gonil:
- veè prestav za vonjo naprej,
- veè prestav za vzvratno vonjo,
- vgrajene bobnaste zavore,
- vzvratna zavora za strmine,
- omogoèajo vonjo na vseh terenih,
- neprimerljivo lahkotneje gibanje,
- zdravstveno neoporeèen pogon.

Tehnièni podatki HandMaster gonil:
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* natanène hitrosti so odvisne od premera pogonskega kolesa
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