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Vi har designet og udviklet RaceRunner 
GTX helt fra bunden.

RaceRunner GTX er designet og udviklet i 
samarbejde med sports organisationer og 
brugere. 
Det betyder at cyklens funktionaliteter 
er blevet optimeret i alle henseender. En 
kendsgerning som også du kan få gavn af. 

RaceRunner GTX tilbyder en Gå-ind eller 
Køre-ind funktion for kørestolsbrugere. 
Vi har designet en sadelfunktion som 
muliggør kørestolsbrugere at køre helt ind 
i produktet uden at sadlen på RaceRunner 
GTX skal eftermonteres eller sidder i vejen.

RaceRunner GTX er yderst stabil i kurver-
ne. Det betyder at man føler sig sikker på 
RaceRunner GTX.

Man går ind i RaceRunner GTX når den står 
stille og parkerings bremserne er aktiveret.

Sadlen i RaceRunner GTX kan bruges til 
hvile eller som cykelsadel når man løber 
eller går.

RaceRunner GTX har forskellige maveplader 
og styr, som giver den korrekte støtte når 
man står op eller læner sig fremover.

RaceRunner GTX er speciel!

RaceRunner GTX kan bruges til forksellige 
aktiviteter og brugere.

Brug RaceRunner GTX til:
• Sports aktiviteter
• Alternativ gangvogn / rollator

Brugergrupper af RaceRunner GTX:
• Brugere med ceberal parese / spastikere
• Brugere med parkinson
• Brugere med gigt
• Brugere  med fibromyalogi
• Brugere med gang eller balance problemer
• Aflastning efter operation
• Brugere med reduceret muskelkraft
• Brugere med halvsidet lammelse
• Sclerose ramte brugere
• Brugere med hjerneskader
• Brugere med knæ og rygproblemer

Dansk kvalitet og design  
til hele verden



RaceRunner GTX
RaceRunner GTX kombinerer dynamisk design med komfort og brugervenlighed!

Ideel til sport eller som en alternativ gangvogn / rollator

RaceRunner GTX
Bemærk stelstangen med kipled som 
holder sadlen. Billedet viser kipled 
i henholdsvis top og bund stilling.

Bemærk
• Kør-ind eller Gå-ind i produktet (Kørestolsvenlig).
• Fokus på fleksibilitet og indstillingsmuligheder, der gør
   produktet anvendeligt til flere brugere.
• Fleksibiliteten reducerer omkostninger til special udstyr
   samt tidsforbrug til indstillinger.
• Med 2 stel (stel 1 og stel 2) dækkes 3 størrelser; M, L og
  XL. Dvs. minimale udgifter ved opgradering.
• Designet giver et stabilt og sikkert „løb“.
• En håndbremse på styret.
• Parkeringsbremse.
• Retningsstabilisator på forhjulet.
• Mulighed for forskellige sadelstænger til sadler.
• Mulighed for forskellige maveplader.
• RaceRunner GTX fremhæver brugerens styrker og 
   muligheder.

Parkeringsbremse

Indstilling af 
frempind
Frempinden kan 
justeres så den passer 
til brugerens behov

Hjulbredde
Mulighed for ekstra hjulbredde. 
Bruges ved str. XL, samt 
til brugere med behov for 
ekstra stabilitet og sikkerhed.

Sadel justering
Sadelstangen som holder sadlen kan vælges med 
kipled eller med fast vinkel. Billederne viser stand 
med kipled. Udløser til vinklingen sidder bag sad-
len. Dermed undgår man problemer med intimitet. 
Kipledgiver let adgang for kørestolsbrugere.

Vinkel sadelpind
Sadelpinden kan bruges på 
forskellige måder. Det er 
med til at give brugeren den 
perfekte sadel placering.

Styr
Forskellige 
valgmuligheder 
af styr

Sadel og 
maveplade
Der er en række 
forsksellige 
maveplader og 
sadler

Sadel
Der kan vælges 
forskellige sadler 
efter behov

Bruger højde 100 - 195 cm

Bruger vægt Max. 100 kg

Farver Grøn & pink

Størrelser (Forhjul / baghjul) Max. højde Sadelhøjde Bemærk at stør-
relse L og XL har 
samme stel, men 
blot med større 
hjulbredde.

M 20“ / 28“ 175 cm 60 - 90 cm

L 24“ / 28“ 195 cm 70 - 100 cm

XL 24“ / 28“ 195 cm 70 - 100 cm


