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F o r c e ™- 2   
H a n d cyc l e

Invacare® Top End® Force™-2 Handcycle jest doskonałym rowerem w doskonalej cenie. Posiada 27 przerzutek, 
wysokiej klasy koła oraz osprzęt firmy Shimano. Model ten jest idealny, aby rozpocząć swoją przygodę z rowerami 
ręcznymi -  handbikami lub zwiększyć swoje osiągi w zawodach sportowych.



Cechy
38 cm szerokości (Czerwony)
42 cm szerokości (Niebieski) 
152,5 cm rozstaw osi
Regulowany kąt oparcia, siedziska i podnóżków 
27 przełożeń 
Klamkomanetka firmy Shimano, model Deore
Shimano® Deore Rapid Fire™ shifter/ brake
Shimano

Regulowana wysokość korby: w pionie i 
ukosie
26 calowe koła firmy Alexrims model 
DA22 ze srebrnymi szprychami 
Kąt 9 stopni 
Wysoko ciśnieniowe opony
Siedzisko i oparcie z poduszką
Pasy bezpieczeństwa klatki piersiowej
oraz podnóżków
Zderzak 
Gwintowane osie
Beztarciowe, owalne i ergonomiczne
chwyty

Flaga bezpieczeństwa
Osłona łancucha 
Osłona na nogi
Odblaski
Hamulec postojowy
Nośność do 113kg 

Dodatkowe Opcje
Pulsometr
Plecak
Bidon z koszykiem
Bezprzewodowy licznik
Kask
Światła bezpieczeństwa, 
lusterko 
Adapter regulacji długości 
korby

Dodatkowa flaga
bezpieczeństwa 
Stojak rowerowy
Dodatkowy zestaw linek
Narzędzia i zestaw do
naprawy opon
Pokrowiec na koła

1. Regulowane oparcie pozwala na ustawienie kątów 35°-55°

2. Osprzęt firmy Shimano pozwala na łatwą zmianę przełożeń oraz hamowanie.
3. Funkcje bezpieczeństwa obejmują: flagę bezpieczeństwa, odblaski, osłonę
łańcucha, pasy bezpieczeństwa, osłony nóg oraz zderzak
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