DANE TECHNICZNE
Max. waga użytkownika

100 kg

100 kg

100 kg

Szerokość ramy przedniej

26 – 46 cm

26 – 46 cm

26 – 46 cm

Waga elementów montażowych na ramie wózka

170 g

170 g

170 g

Waga przystawki rowerowej

14,5 kg

21,5 kg

15,3 kg

Rozmiar kół

20“

20“

16“

Maksymalna prędkość

–

23 km/h

6 km/h & 23 km/h

Silnik

–

250 W

250 W

Akumulator

–

14,5 Ah

9 Ah & 13,4 Ah

Typ manetki przerzutki

Trigger / Grip shift

Trigger / Grip shift

–

Prędkość przerzutki

8 & 30

10

–

Szerokość korby typu V-crank

470 mm

470 mm

–

Długość korby typu V-crank

170 mm

170 mm

–

Szerokość regulowanej kierownicy

–

–

570 mm

Hamulec

Tarczowy (160 mm)

Tarczowy (160 mm)

Tarczowy (160 mm)

Hamulec postojowy

tak

tak

tak

Kolor ramy

31

31

31

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Ten dokument dostępny jest również w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

NIEOGRANICZONA
WOLNOŚĆ

CAŁA RODZINA
ATTITUDE
Nowa przystawka rowerowa do wózka inwalidzkiego
Attitude zapewnia niespotykane dotychczas poczucie
wolności
Przystawka Attitude sprawdza się doskonale w przypadku
użytkowników, którzy chcą ćwiczyć bądź zwiększyć swoją
mobilność. Wersja Manual to lekka, poręczna konstrukcja.
Jeżeli potrzebna jest wersja z napędem, na wypadek gdyby
użytkownik się zmęczył, należy wybrać wersję Hybrid. Z kolei
Attitude Power to mobilność z pełnym napędem
elektrycznym.

ATTITUDE Manual
SPORTOWY CHARAKTER

ATTITUDE Hybrid
WSZECHSTRONNOŚĆ

ATTITUDE Power
MOC

gotowość
w kilka sekund

Większa wolność
Wolność, jaką zapewnia przystawka Attitude, nie
ogranicza się jedynie do jazdy. Ergonomiczny uchwyt i
kółka postojowe ułatwiają manewrowanie
przystawką za pomocą jednej ręki. Dzięki temu
zarówno demontaż przystawki, jak i jej chowanie nie
wymagają wysiłku, bez względu na sytuację.

Pomysłowy mechanizm w przystawce rowerowej
Attitude pozwala przymocować ją do wózka w
zaledwie kilka sekund… i równie szybko ją odpiąć.
To doskonałe rozwiązanie, gdy nie ma czasu do stracenia
lub gdy użytkownik się spieszy.

Po odłączeniu pozostają
jedynie dwa niewielkie bolce
(170 g) i wózek.

Mechanizm łączący w przystawce rowerowej Attitude mocowany jest
do przedniej części wózka inwalidzkiego, bez konieczności
stosowania dodatkowych części lub plątaniny przewodów wokół
kolan. Nic zatem nie zakłóca wygody, jakiej użytkownicy oczekują od
swoich wózków.

1 Umieścić bolce łączące na
swoim miejscu.
2

 rzesunąć górne złącze do
P
dołu.

3

 ablokować złącze, pociągając
Z
czerwoną dźwignię.

STYL ZAWSZE I
WSZĘDZIE
Lekka, stylowa przystawka rowerowa Attitude stanowi doskonałe
uzupełnienie wózka Quickie. Dzięki aerodynamicznej, nowoczesnej
konstrukcji i gamie 31 atrakcyjnych kolorów, przystawkę Attitude można
w prosty sposób spersonalizować pod kątem wyjątkowej osobowości
użytkownika.

2

Ú	Dostępny jest film
prezentujący montaż
przystawki Attitude!
1

3

https://www.youtube.com/
watch?v=r5BmLq1hHng

MANUAL | HYBRID | POWER

MANUAL – sportowy charakter

Attitude Manual to doskonały wybór dla osób, które chcą się
wzmocnić i rozwijać swoją wytrzymałość poprzez
rekreacyjną jazdę na rowerze. Przednie koła
o średnicy 20” i 30-biegowa przerzutka
gwarantują wyjątkowy komfort jazdy
w każdych warunkach. Ponadto
potężny hamulec tarczowy
zapewnia płynną kontrolę
prędkości. Lekka, łatwa
w obsłudze konstrukcja
to doskonałe uzupełnienie
wózka inwalidzkiego dla
aktywnych.

// PRZERZUTKA DUAL DRIVE
(3x10)
30-biegowa przerzutka doskonale
sprawdza się w każdych
warunkach. Hamulec tarczowy
umożliwia płynne sterowanie

// MANETKA TYPU gRIP SHIFT
Obsługiwana w prosty sposób
jedną ręką manetka umożliwia
szybką i bezproblemową zmianę
biegów.

// UCHWYT NA BIDON
Uchwyt na bidon mieści
standardowe butelki (dostępny
dla wszystkich przystawek
rowerowych Attitude).

// HAMULEC POSTOJOWY
Łatwy w obsłudze hamulec
postojowy z blokadą dostępny
jest w wersji standardowej
wszystkich przystawek Attitude.

MANUAL | HYBRID | POWER

HYBRID – WSZECHSTRONNOŚĆ

Przystawka Attitude Hybrid łączy w sobie zalety zdrowotne
jazdy na rowerze z niezawodnością napędu.
Aby zmniejszyć zmęczenie, silnik można
włączyć przed trudnym podjazdem
pod górę lub zawsze wtedy,
gdy wymagana jest
większa prędkość
jazdy.

// AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY
Akumulator litowo-jonowy 14,5Ah
zapewnia dłuższy czas jazdy.
Stopień naładowania akumulatora
można sprawdzić na wyświetlaczu.

// MOCNY SILNIK 250 W
Silnik o mocy 250 W umożliwia
jazdę z prędkością do 23 km/h,
doskonale sprawdzając się na
terenach górzystych i w trakcie
dłuższych wypraw.

// PRAKTYCZNY UCHWYT NA
SAKWY
Na uchwycie można zawiesić
dowolne standardowe sakwy.
Opcja ta dostępna jest dla
wszystkich przystawek Attitude.

// ERGONOMICZNA KORBA
V-CRANK
Ergonomiczne ustawienie
uchwytu zapobiega kontaktowi z
ciałem, szczególnie na zakrętach.

MANUAL | HYBRID | POWER

POWER – moc

Attitude Power oferuje w 100% zasilany napęd,
zapewniający wygodę użytkowania wózka
inwalidzkiego. Przystawka odciąża górną
połowę ciała, dzięki czemu użytkownik
nie musi się już martwić podjazdami
pod górę czy dużymi odległościami.
Zamiast tego może się zrelaksować
i cieszyć jazdą.

// MOCNY SILNIK 250 W
Silnik o mocy 250 W umożliwia
jazdę z prędkością do 23 km/h.

// REGULOWANA KIEROWNICA
Wysokość ergonomicznego
uchwytu można regulować.
Wyświetlacz pokazuje dostępne
opcje sterowania.

// AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY
Akumulator litowo-jonowy 13,4 Ah
zapewnia długi czas jazdy.
W akumulatorach
litowo-jonowych nie występuje
efekt pamięci.
// ZINTEGROWANA LAMPA
PRZEDNIA
Jasna lampa przednia zasilana jest
bezpośrednio z akumulatora.

