
Sikker, stabil og indstillelig håndcykel til børn.

Invacare® Top End Li'l Excelerator™ giver barnet mulighed for 
cykelture sammen med familie og kammerater, udendørs leg samt for 
at få pulsen op, som en del af fysisk træning. 

Li'l Excelerator™ har et stærkt aluminiumsstel med mange 
indstillingsmuligheder og et smart design. 
Li'l Excelerator™ kan indstilles til børn i højde fra 105 cm og opefter. 
Sædeenheden er monteret på en praktisk glideskinne, er udstyret 
med hoftesele og ryggen kan indstilles i opret position. Dette sikrer 
en lettere forflytning og giver barnet en optimal støtte og godt udsyn 
under kørslen. Ydermere sikrer de smarte indvendige Shimano gear, 
placeret ved styret, at barnet enkelt kan skifte gear under kørslen.
Invacare Top End Li'l Excelerator™ er således det smarte og sikre 
valg for cykelryttere i voksealderen.
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Skifterarm
Li'l Excelerator™ kan leveres 
med skifterarm til Shimano 
gearet, hvilket gør det nemmere  
for barnet at skifte gear.

Standard sikkerhedstilbehør

Reflekser, kædeskærm, velcroremme til 
fødder, sikkerhedsflag, hoftesele samt 
ryg- og sædepude.
Li'l Excelerator™ kan endvidere leveres 
med  cykellygter og cykelhjelm.

Fleksibilitet

Det er muligt at justere både sæde, 
ryg, krank og fodpladerne på Li'l 
Excelerator™ Alle indstillinger klares 
nemt med et minimum af værktøj. 

Li'l Excelerator™ er nem at styre og 
køre for barnet og let at indstille for 
hjælperen.

Sidespel
Som tilbehør kan tilkøbes 
sidespejl til Li'l Excelerator™.

Alternative håndtag
Li'l Excelerator™ kan leveres 
med alternative håndtag fx et 
ergonomisk trepinds håndtag, 
der bl.a. kan anvendes ved 
nedsat håndfunktion.

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2014Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved
trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder
sig retten til at foretage
konstruktionsændringer uden
forudgående varsel.

Invacare Top End Li’l Excelerator™  
- DK - 03/2015

Tilbehør og egenskaber

Invacare®
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™

Stelfarver

Midnight Blue

Bubblegum Pink

Sunkissed Orange

Wet Black

Tangarine Red

White Snow

Silver Metallic

Grasshopper Green

Grape Madness

Safety Yellow

Stealth Black

Giv din Top End Li’l Excelerator™ personlighed med en af de friske stelfarver, et smart sædebetræk eller fx med 
navn trykt på stellet. Kontakt din lokale Invacare konsulent for at høre mere om mulighederne.


