


   A eleição dos campeões. Criada para ganhar

Professional handbike



Graças às suas partes soldadas, a fixação do 
eixo traseiro apresenta uma grande rigidez, 
com um peso muito reduzido. O tubo do eixo 
está disponível em alumínio ou carbono.

Resistência.Velocidade.Espírito ganhador.
Shark RS é a handbike dos desportistas de elite.
O desenho aerodinãmico da sua armação, combinado com as suas 
múltiplas possibilidades de personalização, garantem uma experiência 
única de condução e um máximo rendimento na pista.
Preparados, pronto…Shark RS

O desenho da forqueta dianteira é uma 
autêntica obra-prima. É leve, mas 
oferece uma grande robustez.

O encosto multi-ajustável Performance 
(opcional) garante o máximo ajuste 
ergonómico. As suas diferentes componentes 
regulam-se independentemente para 
oferecer uma maior comodidade e um 
rendimento sem precedentes.

Opção de rodas de carbono DT-SWISS
Excepcional rendimento com o look mais 
atractivo.

SHARK RS apresenta uma flexibilidade mínima. Assim se consegue uma 
maior eficácia na propulsão. Máxima potência com o mínimo esforço.

Desenho high-tech e optimização do peso 
em todos os componentes. O resultado: 
uma handbike extraordinariamente leve.



Para mais informações sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34 
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

 Peso:        desde 12.9 kg 

Largura da armação:       34 a 42 cm, em incrementos de 2 cm

Encosto:    ajustável em ângulo de 20º a 60º

Longitude da biela:    155 a 175 mm, em incrementos de 5 mm

Câmbios:      3x10 Shimano 

Travão:     Sram 

Cor da armação:   30 cores disponíveis, consultar a folha de pedido

LA + 32 cm
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Sente a liberdade

Hobby and semi-professional handbike



Os suportes para os pés podem ajustar-se 
em longitude para conseguir uma posição 
individualizada do utilizador.

Sente a liberdade

A handbike para desportistas semi-profissionais ou para 
todos aqueles que queiram sentir a liberdade. Igual à 
versão de competição, Shark RT oferece uma excelente 
condução e um peso reduzido, mas com maior capacidade 
de ajustes.
Não fiques parado… a diversão está à tua espera!

A posição da forqueta dianteira é 
regulável em altura e em profundidade.
Desta forma se obtém uma condução 
mais confortável para todos os 
usuários.

Graças ao desenho único do eixo, as rodas 
traseiras podem retirar-se com facilidade.

Desenho inovador do travão de 
estacionamento, leve e funcional.

A união entre a estrutura e a forqueta é 
realmente robusta. Assim se consegue 
uma importante redução da flexibilidade, 
melhorando a eficácia na propulsão e no 
rendimento geral da handbike.



  SHARK  RT 

1476 mm 2088 mm

70 mm

LA + 32 cm

Para mais informações sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga
 Vizcaya , España
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

 Peso:       desde 14,9 kg 

Largura da armação:      38 / 40 / 42 cm

Encosto:      ajustável em ângulo de 20º a 60º

Longitude da biela:   175 mm 

Câmbios:      3x9 Sram 

Travões:      Sram 

Cor da armação:   Azul brilhante, Vermelho brilhante, Preto mate, Branco puro. 
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