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SHaRK/SHaRK X-Link
En funksjonell, delbar håndsykkel med hjelpemotor!
Shark og Shark X-Link er egnet for mennesker med lite eller ingen funksjon i bena. Føttene støttes med benstøtter og 
stropper for å oppnå stabilitet og komfort under bruk. Ryggen er justerbar i dybde og vinkel, og gir meget god anatomisk 
støtte. Kranken er også høydejusterbar, slik at sykkelen kan stilles inn optimalt til brukeren. Dette medfører at mye av 
kreftene til brukeren kan gå til framdrift av sykkelen og ikke til å balansere seg selv. Sykkelen kan også leveres med 
opsjoner for lengre brukere og ytterligere mulighet for innstilling av pedalarmer og håndtak. Den fleksible motoren med 
starthjelp øker muligheten for brukeren til å få mest mulig ut av sykkelturen. 

// LITHIUM-ION BATTERI

14,5 Ah Lithium -Ion batteri for 
forbedret ytelse og rekkevidde. 
Displayet viser batteri-
kapasiteten som gjenstår.

// GOD STØTTE
Fronthjul 26“, navmotor og 
benstøtter med god støtte.
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SHaRK X-LInK
pRaKTISK DELBaR        EnKEL Å KoMME SEG UT-/Inn aV

// ERGONOMISK V-CRANK

Plasseringen av det 
ergonomiske håndtaket 
forhindrer kontakt med 
kroppen, spesielt når du runder 
hjørner.

//  STERK 250 WATT MOTOR

Den kraftige 250 watt motoren 
hjelper deg opp til 25 km/t. 
Idèelt for kupert terreng eller 
lengre avstander.

TILBEHØR
Shark/Shark X-Link har et rikt tilbehør sortiment som blant annet:
Mountainbike hjul, kjørecomputer, skjermer og flere ryggløsninger. 
Sykkelen kan også fås i mange ulike farger!

Sykkelen som egner seg meget godt til både sport og fritid. Sykkelen har X-link delbar ramme, noe som gjør den 
spesielt praktisk. Den deles i  2 deler ved at framhjul og krank kobles fra det øvrige. Bakrammen har 2 støtteben 
slik at rullestolbrukeren får god plass til å komme seg inn og ut av sykkelsetet. Bakhjulene har hurtigkobling, 
hvilket gjør det meget enkelt å ta av disse for frakt av sykkelen - også i liten bil.
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Produktets totalvekt

Setebredde

Totallengde

Setedybde

Rygghøyde

Maks. motor-hastighet

Hjulstørrelse

Gir

Maks brukervekt

Motor

Kjørelengde

Spenning

Batteritype

Batterivekt

Brukstemperatur

Ladetemperatur

ca 30,5 kg (+ 3 kg for X-Link)

36 - 40  - 44 cm

210 cm

25 - 40 cm  

58 cm

Maks. 25 km/t

26”
27 

125 kg

250W

Maks 120 km

36V

Lithium ion 14,5 Ah

3,5 kg

-20  C - 60  C

0  C - 40  C

Quickie Shark/Shark X-Link


