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Tri druhy rámov navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám rôznych užívateľov.

• Xenon FF: najľahšia verzia Xenonu – minimalistický dizajn, pre užívateľov do 110 kg

• Xenon Hybrid: zosilená verzia pre užívateľov do 140 kg (vhodný k prídavným pohonom)

• Xenon SA: verzia s odklopnými stupačkami na jednoduchý presun

Xenon
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Typy rámov

Otvorený rám
• 100°/92° uhol rámu
• Voliteľné 1 cm zúženie prednej časti
• Nosnosť: 110 kg 

SA (Swing-away) - odklopný rám
• Odklopná predná časť/stupačky
• Uhol stupačky 70°/80°
• Nosnosť: 125 kg

Hybridný rám
• 100°/92° uhol rámu
• Zosilený rám
• Šírka rámu 48/50 cm len ako Hybrid
• Nosnosť: 140 kg
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XENON FF
• Pre užívateľa, ktorý

• je veľmi aktívny a vyžaduje ľahký vozík, 
efektívny prenos sily a minimalistický dizajn

• je veľmi mobilný a ľahko presadá z/na vozík

• Charakteristika
• fixná predná časť/otvorený dizajn rámu

• 92°/100° rám (voliteľné 1 cm zúženie)

• čistý a moderný dizajn

• ultra-ľahký a pritom pevný skladací rám s 
hmotnosťou začínajúcou na 8,8 kg

• maximálna nosnosť: 110 kg

• aretácia zloženého rámu

Xenon FF
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XENON Hybrid 
• Pre užívateľa, ktorý

• je veľmi aktívny a vyžaduje ľahký vozík, 
efektívny prenos sily a minimalistický dizajn

• je veľmi mobilný a ľahko presadá z/na vozík
• má hmotnosť nad 110 kg
• alebo plánuje prepojenie s prídavným

pohonom
• Charakteristika

• zosilený (zdvojený) rám s nosnosťou 140 kg
• 92°/100° rám
• ultra-ľahký a pritom pevný skladací rám s 

hmotnosťou začínajúcou na 9,5 kg
• aretácia zloženého rámu

Xenon Hybrid
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XENON Swing Away
• Pre užívateľa, ktorý 

• je aktívny

• chce sa počas transportu postaviť

• alebo je hemiplegik, ktorý chce používať
funkčnú dolnú končatinu k pohybu

• je mobilný a často sa presúva

• Charakteristika
• odklopná predná časť rámu (stupačky)

• stupačky s uhlom 100° alebo 110°

• skladací rám s aretáciou zloženia

• maximálna nosnosť: 125 kg

• hmotnosť od 10,3 kg

Xenon SA
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Xenon verzus Xenon² - kríž

Xenon²Xenon

81 mm 120 mm

• Vzdialenosť spojenia kríža - 120 mm
• Kolesá zostávajú paralelné aj pri 
zloženom vozíku
• Vozík je stabilný aj v zloženom stave
• Kríž je o cca. 20 mm nižšie (v porovnaní
s 1. generáciou Xenonu) 

Hliníková krížová 
výstuž

verzus



Xenon - zadný adaptér

• Adaptér zadných kolies je k nosníku fixovaný zo
zadného prístupu

• Plná (i dodatočná nastaviteľnosť) zadnej výšky (ak

nie je adaptér na želanie z výroby skrátený)

• Nastavenie ťažiska pomocou posunu nosníka na 

ráme (popr. distančných polmesiačikov – viď

následné foto)

• Adaptér je do nosníka zapasovaný vďaka jeho

tvaru do „V“

Rez/spodný pohľad 

na adaptér zadných

kolies: uchytenie

kolies je pomocou

adaptéru v tvare

„V“.
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Xenon - nosník zadných kolies

Štandardný adaptér
• Nastavenie ťažiska posunom po ráme aj 

vďaka distančným polmesiačikom
• Ťažisko 4 – 13 cm
• Sklon zadných kolies 0°, 2° a 4°

Odľahčený adaptér
• Ťažisko 7 – 13 cm (viac aktívne, ale ľahšie sa

vozík prevráti na zadné kolesá)
• Adaptér môže byť otočený nahor alebo dole

pre maximálne využitie limitných hodnôt
• Iba 0° sklon zadných kolies

aktívne ťažisko pasívne ťažisko
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Xenon - chrbtová opierka

Uhlovo nastaviteľná chrbtová opierka
• Obojstranné uloženie chrbtovej

trubky
• Pevné a odolné prepojenie
• Voliteľne sklopná funkcia (ale v 

inom mieste, kvôli kolízii s 
krížom sa sklápa viac nahor)

• Možné kombinovať s trubkovou
područkou k blatníkom (foto
ďalej)



Xenon - trubky
Trubky Xenonu

- Oválne trubky pre rám a uloženie adaptérov predných koliesok.
- Oválne trubky sú pevnejšie než guľaté, čo robí vozík pevnejším a 

redukuje pruženie rámu.

Materiál
- ALU 7000: letecký hliník. Extrémne pevný, umožňujúci použitie tenkej

steny, zaručujúci pevnosť a súčasne nízku hmotnosť.

Guľaté Oválne

Červená: ukazuje najvyšší bod tlaku.                        

Modrá: najnižší bod.   
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Xenon - trubky

Hydrotvarovanie
• Technológia tvarovania hliníkových trubiek

Hydrotvarovanie používa vysoký tlak kvapaliny
tlačenej do nahriatych trubiek rámu.
Používa sa tiež v cyklistike a v auto/moto športe.
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Xenon - chrbtová opierka EXO 

• Jednoduché a rýchle nastavenie
vypnutia opierky

• Dvojitá stredová linia pre ľahšie
skladanie

• Nekrčivá
• Lepšia kontrola tlaku (od ručiek

pre doprovod/chrbtových
trubiek/vrchného pásu)

• Ľahká a estetická verzia
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EXO poťah

EXO
• Polyester/Lycra typ ako krycí

materiál

• 7 mm EVA pena vnútri, 
vylisované „rebrovanie“

• Zadná dvojitá kapsa

• Dostupné v piatich farbách
lemov (čierna, strieborná, 
oranžová, modrá, červená)

Nový EXO poťah: zlepšený komfort a optimálne nastavenie podľa preferencií 
užívateľa
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EXO PRO poťah

EXO PRO 
• 3DX/3mesh typ krycieho materiálu
• 13 mm vnútorná pena, vylisované

„rebrovanie“
• Zvýšená priedušnosť
• Dvojitá kapsa
• Dostupný v piatich farbách lemov

(čierna, strieborná, oranžová, 
modrá, červená)
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Xenon - farby

• 32 farieb rámu
• 5 farieb lemov opierky chrbta
• 5 farieb predných koliesok 

a vidlíc
• zladené farby loga
• farebné stredy a ráfiky

odľahčených zadných kolies
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• Zlepšené skladanie, prepracovaný
kríž vozíka, hliníkové vzpery kríža

• Nová verzia skladacej opierky
(skladanie v polovici)

Xenon - kľúčové výhody
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• Plná výšková nastaviteľnosť zadnej výšky (nosník kolies)

• Až 140 kilogramová nosnosť – verzia Hybrid

• Crash-test (voliteľné) uchytenie pre všetky verzie rámu

• Unikátna technológia spracovania rámu - hydrotvarovanie, hliník triedy
7000, vidlica z uhlíkového vlákna

Xenon - kľúčové výhody
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SURGE® obruče

SURGE® LT obruče
• Dostupné pre veľkosti kolies 24” a 25”
• Ergonomický oválny tvar s matným povrchom
• Gumový pás na vrchu profilu obruče (Gripton) na

zlepšenie trakcie
• Úzky profil kvôli nerozširovaniu vozíka
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Bočnice

Jednobodové bočnice s područkou
• Výškovo nastaviteľné područky
• Odnímateľné

Doskové bočnice s područkou (odklopné)
• Odklopné i odnímateľné
• Madlo/područka 25 cm alebo 31 cm
• Voliteľne výškovo nastaviteľné

Trubkové madlo (doplnok k blatníku)
• Hliníkové s penovým vymäkčením
• Odklopné dozadu/odnímateľné
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Stupátka

Ľahké stupátko
• Odklopné nahor
• Karbónové, hliníkové alebo plastové
• Uhlovo a hĺbkovo nastaviteľné
• Voliteľné aj vo verzii pre krátku holeň

Automaticky sklopné
• Karbónové alebo

plastové
• Uhlovo a hĺbkovo

nastaviteľné
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Stupátka

Performance
• Odklopné nahor
• Uhlovo nastaviteľné
• Hliníkové

Delené (len verzia rámu SA)
• Odklopné nahor
• Hliníkové alebo plastové
• Hliníkové vo farbe vozíka
• Hliníkové sú uhlovo nastaviteľné

Otočné o 180°
• Doplnok k celoširokej ALU verzii

stupátka
• Odklopné nahor
• Uhlovo nastaviteľné
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Galéria fotiek
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Galéria fotiek
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Galéria fotiek
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Galéria fotiek
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Galéria fotiek
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Galéria fotiek

v1.0


