Ontworpen voor en door Kampioenen!
Made by Quickie.

>>>> De Quickie Shark RS - de keuze van Kampioenen!
De Quickie Shark RS heeft een robuuste constructie gecombineerd met een innovatief lichtgewicht frame. Het frame is
ontworpen om voor de beste positionering te zorgen. Hierdoor kan de handbiker zijn energie goed overbrengen naar het
parcours. Het lage zwaartepunt en de brede wielbasis maken het mogelijk om met de Shark RS bochten te nemen met
hoge snelheden, minimale inspanning en maximale stabiliteit.

• NIEUW innovatief frame design

• NIEUW verbeteringen in het ontwerp

• NIEUW licht van gewicht

• MEER bewegingsruimte

>>>> Een bewezen winnend ontwerp
Op zondag 9 oktober 2011, heeft Vico Merklein (foto links) de superieure
rijeigenschappen laten zien van de nieuwe Quickie Shark RS handbike met
het winnen van de 11de Handbike Marathon in Heidelberg, Duitsland.

Trainen > Vastberadenheid > De Quickie Shark RS handbike > Een winnende combinatie >>>>

>>>> Performance & stijl
De Quickie Shark RS zet een nieuwe standaard in rijprestaties!

S-ram & Shimano versnellingen
voor een soepele overgang.

De DT-SWISS carbon wielen
hebben een unieke design
en geven een uitstekende
performance.

Het innovatieve gestroomlijnde frame geeft veel stabiliteit en zorgt
voor optimale rijeigenschappen tijdens de race. Gewichtsreductie in
combinatie met verbeteringen in het ontwerp geeft de handbike een
maximale snelheid met minimale inspanning.

De NIEUWE voorvork is licht van
gewicht en robuust.

Achterwielen zijn eenvoudig
los te koppelen door de Quick
Release achterassen.

De ergonomische rugleuning
met onafhankelijke en instel
bare elementen zorgen voor een
betere performance en optimaal
comfort.

De optionele carbon asbuis biedt
een hoge stabiliteit en is een
echte lichtgewicht.
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>>>> Technische specificaties
Zitbreedte:

34 - 42 cm

Crankbreedte:

32 - 40 cm

Rughoogte:

25 - 44 cm

Crankdiepte:

2.5 - 12.5 cm

Rughoekinstelling:

20° - 60°

Crankhoogte:

41 - 49 cm

Beenondersteuning:

45 - 100 cm

Gewicht vanaf:

12.9 kg

Cranklengte:

15.5 - 17.5 cm

Max. gebruikersgewicht: 125 kg

Customizen via

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
The Netherlands

Beelden zeggen meer dan woorden!
Bezoek onze website www.QuickieWheelchairs.eu/Shark
en Like Us op Facebook: www.facebook.com/QuickieRolstoelenNL

T: +32 (0)800 - 24 800

T: +31 (0)30 - 60 82 100

E: info@sunrisemedical.be

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.be

www.SunriseMedical.nl
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