
Θέλετε να φέρετε το παιχνίδι σας στο επόμενο επί-
πεδο; 
Επιλέξτε ένα αμαξίδιο που κατασκευάζετε στα μέ-
τρα σας ώστε να αποκτήσετε την ικανότητα να με-
γιστοποιήσετε τις δυνατότητες σας. 
To INTERCEPTOR έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει 
την απόδοση σας, από ένα φιλικό παιχνίδι μέχρι 
την κατηγορία των ελίτ! 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
• Κατασκευάζετε στις διαστάσεις του σώματος σου. 

• Κατάλληλο για πολλά διαφορετικά αθλήματα όπως 
μπάσκετ, τένις, ράγκμπι. 

• Για αρχάριους αλλά και προχωρημένους παίχτες. 

• Σκελετός από ανθεκτικό υλικό «chrome moly”. 

• Βάρος αμαξιδίου από 10,5 Kg. 

• Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg. 

Αναπηρικό αμαξίδιο  
πολλαπλών αθλημάτων. 



Επιδόσεις 
• Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για  

μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα. 

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

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

• Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν 
λιγότερη βρομιά. 

Δύναμη 
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 

υλικό «chrome moly». 

• Αξιόπιστο για όλες τις περιπτώ-
σεις. 

• Ευέλικτος σχεδιασμός σκελετού 
που ταιριάζει σε όλα τα αθλήμα-
τα. 

Εργονομία 
• Ποικιλία εργονομικών επιλογών 

για την πλάτη ώστε να έχετε την 
μέγιστη άνεση και ισορροπία. 

• Εργονομικό κάθισμα που σας  
αγκαλιάζει και παρέχει την  
βέλτιστη ισορροπία. 

• Κωνικό κάθισμα, εμπρός-V ή  
ασύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου 
για εξαιρετική απόκριση. 

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτε-

ρη τοποθέτηση και στήριξη. 

• Πολλές διαθέσιμες επιλογές. 

Δεσίματα 
• Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET” ή 

με Velcro που σας κρατούν ασφα-
λείς στο αμαξίδιο. 

• Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού  
συμπεριλαμβάνονται στο βασικό 
εξοπλισμό. 

• Διατίθεται κατά παραγγελία ιμά-
ντας μέσης για επιπλέον στήριξη. 

Επιλογές σκελετού 
• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα. 

• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου. 

• Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό. 

• Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό. 

• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος πλάτη. 

• Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστα-
τευτικά. 

• Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών  
ανάλογα με το άθλημα. 

Εξατομίκευση 
• Επιλέξτε το χρώμα της αρεσκείας σας. 

• Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην 
πλάτη. 


