
Το Predator έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
να ανταποκρίνεται πλήρως στην επιθετική φύση 
του ράγκμπι, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία 
και την ελαφρότητα στο γήπεδο. 
 
Συνδυάζει την χειροποίητη αξία με την τελευταία 
τεχνολογία ! 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
• Κατασκευάζετε στις διαστάσεις του σώματος σου. 

• Κατάλληλο για όλες τις μορφές του ράγκμπι. 

• Κατάλληλο για παίχτες όλων των επιπέδων. 

• Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020 το 
οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης. 

• Σκελετός με σχεδίαση τύπου Υ. 

• Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg. 

Το αναπηρικό αμαξίδιο του ράγκμπι 
που κατασκευάζετε στα μέτρα σου. 



Επιδόσεις 
• Χαμηλό κέντρο βάρους για σταθερότητα κατά την 

επαφή. 

• Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και 
αποτελεσματικότητα. 

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

• Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red»  
για μέγιστη ενέργεια. 

• Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη 
βρομιά. 

• Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη  
απόδοση μέσα στο γήπεδο. 

Δύναμη 
• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 

αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020 
το οποίο έχει υποστεί ειδική επε-
ξεργασία σκλήρυνσης. 

• Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο τύ-
που Υ το οποίο αντέχει τα επιθετι-
κά χτυπήματα. 

• Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρου-
σης” για την αποφυγή ζημιών κα-
τά την διάρκεια του αγώνα. 

Εργονομία 
• Ποικιλία εργονομικών επιλογών 

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

• Εργονομικό κάθισμα που αγκαλιά-
ζει την λεκάνη και παρέχει την 
βέλτιστη ισορροπία. 

• Eμπρός-V ή ασύμμετρος σχεδια-
σμός πλαισίου για εξαιρετική από-
κριση. 

Τεχνολογία "Airtech Sport" 
• Υλικό που «αναπνέει” για να σας 

κρατάει δροσερό. 

• Με τριπλή στρώση για μέγιστη 
αντοχή και στήριξη 

• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτε-
ρη τοποθέτηση και στήριξη. 

• Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό με 
ενισχυμένα πτερύγια από kevlar. 

Δεσίματα 
• Ειδικές ζώνες ράγκμπι (π.χ. για την μέση). 

• Ιμάντες RACHET τύπου ζώνης ή Velcro που σας  
κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο. 

• Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται  
στο βασικό εξοπλισμό. 

• Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντας μέσης για 
 επιπλέον στήριξη. 

• Επιλογή για σταθερά ή ρυθμιζόμενα δεσίματα. 

Επιλογές σκελετού 
• Επιλογές για επιθετικούς και αμυντικούς. 

• Σταθερή θέση άξονα. 

• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου. 

• Διπλά σταθερά αντιανατρεπτικά. 

• Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος πλάτη. 

• Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά  
προστατευτικά. 

• Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών. 


