
Το ELITE CX χρησιμοποιεί κάθισμα με ανθρακονήματα για την βέλτιστη σύνδεση 
του παίχτη με το αμαξίδιο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση. 
 
Το ELITE CX εξασφαλίζει ότι το αναπηρικό σας αμαξίδιο του μπάσκετ θα γίνει κομ-
μάτι του εαυτού σας και θα μπορείτε να αγωνίζεστε στα καλύτερα σας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
• Κατασκευάζετε στις διαστάσεις του σώματος σου. 

• Για επαγγελματίες αλλά και  
για ημιεπαγγελματίες παίχτες. 

• Θέση καθίσματος από ανθρακονήματα. 

• Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020. 

• Βάρος αμαξιδίου από 9,2 Kg. 

• Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg. 

Το αμαξίδιο του μπάσκετ που γίνετε ένα με τον παίχτη. 



Δύναμη 
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο  

αεροναυπηγικής 7020. 

• 100% υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα  
στην θέση καθίσματος. 

• Άκαμπτος σκελετός δοκιμασμένος από το 2011. 

• Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης” για την  
αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα. 

• Κατά παραγγελία διατίθεται και σκελετός βαρέως 
τύπου. 

Εργονομία 
• Διαμορφώσιμη στις απαιτήσεις σας πλάτη  

και κάθισμα από ανθρακονήματα. 

• Εργονομικό κάθισμα που παρέχει την βέλτιστη  
ισορροπία. 

• Κάθισμα με κωνικό σχεδιασμό για εξαιρετική  
απόκριση. 

• Το κάθισμα τοποθετείται με σφιγκτήρα στο σκελετό, 
επιτρέποντας τη ρύθμιση του και εύκολη αφαίρεση 
για μεταφορά. 

• Η βάση του καθίσματος ρυθμίζεται εύκολα κατά 10 
χιλιοστά προς όλες τις κατευθύνσεις. 

• Πίσω πλάτη σε ρυθμιζόμενο άξονα +/- 5-10 μοίρες. 

Τεχνολογία με Ανθρακονήματα 
• Η μοναδική σχεδίαση που αγκαλιάζει το σώμα σας 

εξασφαλίζει τη μέγιστη σύνδεση αμαξιδίου  
και παίχτη. 

• Η καλύτερη κατανομή της ενέργειας που εφαρμόζε-
ται πάνω στο αμαξίδιο το κάνει πιο άνετο  
και βελτιώνει την απόκριση και την απόδοση. 

• Μια καλή εφαρμογή με το αμαξίδιο το κάνει να  
ανταποκρίνεται καλύτερα. Το αμαξίδιο «νιώθει»  
και ακολουθεί σε κάθε κίνηση του πάνω μέρους  
του σώματος. 

Δεσίματα 
• Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET” ή με Velcro που σας 

κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο. 

• Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται 
στο βασικό εξοπλισμό. 

• Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντες μέσης  
για επιπλέον στήριξη. 

• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη στήριξη  
και τοποθέτηση. 

Επιλογές σκελετού 
• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα. 

• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου. 

• Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό. 

• Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό. 

• Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών. 

Εξατομίκευση 
• Επιλέξτε από γυαλισμένο, βουρτσισμένο, ακατέργαστο 

ή βαμμένο αλουμίνιο. 

• Επιλέξτε ένα χρώμα τόνου που ταιριάζει στο στυλ σας. 

• Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη. 

Επιδόσεις 
• Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και 

αποτελεσματικότητα. 

• Κάθισμα με ίνες άνθρακα για βελτιωμένη ευελιξία 
και ανταπόκριση. 

• Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος ανάλογα 
με τον τύπο του αγώνα/παιχνιδιού σας. 

• Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής 
και καλό κράτημα. 

• Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγι-
στη ενέργεια. 

• Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη 
βρομιά. 

• Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδο-
ση μέσα στο γήπεδο. 


