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Letvægtsforhjul
med fiber eller aluminiumfælge

Mobilex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk

Specielle dæk

Bemærk: Alle vores baghjul kan leveres i for-skellige kombinationer af drivringe og dæk.

Standard drivringe
Titanium, aluminium, rustfrit stål, høj friction

Specielle drivringe
Mobilex TopGrip og Spinergy TCG og TC

BOA højtryk luftpumpe
Højtrykspumpe (145 PSI / 10 bar)
Med lithium batteri (Li-Ion 2000 mAh)
Med mange funktioner og tilbehør

Andet
tilbehør

Vores oval Top-Grip drivring har et skridsikkert 
overside hvilket  giver et bedre greb bart en optimal 
og behagelig fremdrift. De glatte sider af sort hård-
anodiseret aluminium minimerer friktionsvarmen 
under bremsning. Vi lagerfører kun i 24" / 6 lasker.

Den nye Spinergy TC (tactical control) rustfri drivring, 
omdefinerer hvad en drivring kan gøre. Drivningen er 
fremstillet i specialvalset rustfrit stål og har grundet sin unikke 
strukturrede overflade en høj friktion for et optimalt greb, 
samtidig har den holdbarheden som en normal rustfri drivring.

Spinergy har altid været synonym på det bedste inden 
for kørestolshjul og er nu begyndt at fremstille driv-
ringe. De nye Spinergy TCG (tactical control grip) 
drivring er belagt med et unikt latexfrit friktions 
materiale, som med de let strukturerede overflade 
giver et optimalt greb i al slags vejr.

High Friction soft

Titanium

Aluminium

Rustfri stål

Plast

High Friction medium
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.... til sport

Få endnu mere holdbarhed med 24 af Spinergys 
4mm patenterede PBO FIBER eger i et hjul 
designet til at udføre i den mest krævende 
kontaktsport. Dette hjul er responsivt, giver 
ekstrem holdbarhed og er ideel til sportsgrene 
med tæt kontakt. Hvis du kræver et let hurtigt 
accelererende og manøvrerbart hjul, kan Sport 
Lite Extreme være dit svar. Dette hjul ser 
fantastisk ud, er stilfuldt og giver dig mulighed for 
at fokusere på spillet, ikke på udstyrsfejl (se 
billede på venstre).

SLX Sport Lite Extreme

Mobilex 24" offroad hjul komplet med dob-
beltbundet fælg. Hjulet leveres standard med 
sort nav, sort dobbeltbundet fælg, sort alumi-
nium drivring samt 24" x 1.75" sort mountain 
bike dæk. Hjulet kan leveres med 12 mm 
eller ½" nav. Fås kun i 24" (se billede til 
venstre).

Mobilex Offroad

Ultralite hjulet er et let og billigt hjul, der kun 
vejer 1120 gram inkl. dæk og drivring. Hjulet 
leveres standard med sort nav, sort dobbelt 
bundet fælg, sorte eger, sølv aluminium driv- 
ring, quick release aksel med trykknap samt 
1" dæk. Hjulet kan leveres såvel med 12 mm 
som ½" nav. Fås kun i 24" (se venstre billede).

Ultralite

SPOX Everyday
Spinergy byggede sit ry som markedsleder med 
SPOX Everyday kørestolshjulene. De har været 
bedst sælgende i 15 år og er bygget til langvarigt 
brug. Disse hjul er den bedste upgrade du kan lave 
på en kørestol og SPOX Everyday hjulene giver god 
værdi for pengene (se højre billede).

Flexrim
Spinergy FLEXRIM er et revolutionerende produkt, 

der ændrer måden folk bruger en kørestol på. Med 

uretanmaterialet, der holder drivringen på fælgen, 

får brugeren mulighed for at skubbe uden at være i 

kontakt med dækket. Det ultralette og ekstremt 

stærke materiale gør det muligt at bøje drivringen 

og giver kørestolsbrugeren ekstra 25 mm, når 

smalle døråbninger skal forceres. Dette produkt er 

unikt i forhold til alt andet på markedet og et must 

til dagligdagsbrugere af kørestole (se venstre 

billede).

Blade LXL
Blade LXL er det letteste kørestolshjul på mar-
kedet. Udviklet som et utrolig stilfuldt og æstetisk 
hjul med et smukt design, der aldrig ofrer 
præstation og holdbarhed. Blade LXL har en 17 
mm perle breddefelt, et nyt minimalistisk nav 
design og selvfølgelig de patenterede PBO blade 
fiber eger (se billede på højre).

Blade LXL hjulet er også tilgængeligt med carbon 

fiber fælg (Spinergy carbon blade)

Spinergy Outdoor hjulpakken er designet 
med fremdriftseffektivitet og kørestole-
præstation i tankerne. Ved at vælge den 
rigtige hjulstørrelse, kan du minimere ændrin-
gen til kørehøjde i forhold til dine standard-
hjul. Eksempel: Hvis dine daglige hjul er 
24" (540) med et 1" dæk, så kan du ved at 
vælge 22" (501) udendørspakken opnå den 
samme højde eller reduceret med kun ~ ¼". 
Præcise resultater kan variere (se venstre 
billede).

Spinergy Offroad

Bemærk
Alle Spingergy hjul fås
i størrelserne 24 ", 25", 26"
eller 28", også i kombination 
med forskellige eger farver (se billedet ovenfor).

Den seneste designudvikling fra Spinergy, der 
tager hjulets ydeevne til det næste niveau. Sport 
Lite Extreme SLX X-Laced med patenterede 4 mm 
PBO FIBER eger giver ekstra torsional stivhed og 
hurtigere skubbe respons. Udviklet til atleter, der 
stiller særlige krav til kørestolen (se billede på 
venstre).

X-SLX  Lite Extreme X-Laced


