
STRINGHANDBIKE
Hasznok, előnyök

Innováció: Rehabilitáció, Mobilitás, Szabadidő, Sport

A StringHandbike egy innovatív, aktív- és sztenderd kerekesszékhez csatlakoztatható „toló-húzó”
elven működő előtét hajtás. Az alapvető mobilitás funkción felül eddig elérhetetlen lehetőségeket
nyit meg a mozgássérült emberek számára a szabadidős aktivitások és a rehabilitáció terén. A
következő állapotokkal, betegségekkel élő emberek tesztelték az
eszközt  sok  sikerrel  és  nagy  örömmel:  gerincvelő  sérülés,
szklerózis  multiplex,  traumás agysérülés,  izomdisztrófiák,  ataxia,
agyvérzés, kar/láb amputáció, Parkinson-szindróma, stb...

A  StringHandbike,  a  hagyományos  „láncos”  handbike-októl
eltérően  a  hajtó-  és  kormányzó  kar  toló  és  húzó mozgásával
hajtható. A mozdulat az evezéshez hasonlítható. Mivel a hajtó kar
egyben a kormányzást is ellátja, nagyon kellemes és biztonságos haladást tesz lehetővé. A „toló-
húzó hajtás” egyedülálló módon bármilyen kis résztartományban képes működtetni az eszközt.
A használat már akár néhány ujj, vagy a csukló mozgatásával is elkezdhető, ezáltal támogatva a
rehabilitációt és a mozgáskészség, mozgástartomány fejlesztést.

A toló és húzó mozgás erőssége szintén egyedülálló módon  egymástól függetlenül állítható.
Kiválaszthatjuk, mekkora az ideális ellenállás a toláshoz szükséges izmaink és a húzást végző
testrészeink számára. Aszimmetrikus ízületek, izmok, csontok? Nem probléma! 

Számos  tesztelőnk  és  rehab  szakember  visszajelzése  szerint  a
StringHandbike világ első egy kézzel is hajtható handbike-ja. Ezek az
egyedülálló tulajdonságok teszik lehetővé számos olyan mozgássérült
számára az önálló mozgást, akik a fizikai állapotuk miatt eddig nem
használhatták a hasonló eszközöket!

Orvosi szempontból a mozgás hiánya, számos problémát okozhat! Ha
nem mozgunk, az izmaink elsorvadnak! Az elsorvadt izmok miatt a
csontváz nyomása súlyos belső szervi betegségeket eredményezhet.

Ezért  nem szabad, hogy az elektromos székek legyenek az általános megoldás a mobilitásra!
Más részről viszont a kerekesszékek hagyományos, karikás hajtása óriási erőhatásokkal támadja
a váll ízületet, ez okoz visszafordíthatatlan kopást és állandó fájdalmat akár már néhány évnyi
használat után. A StringHandbike nagyságrendekkel kíméletesebb az ízületekhez! 

A StringHandbike mindenki számára ideális lehet
függetlenül a korától, nemétől, vagy fizikai állapotától!

www.stringbike.com
Stringbike Kft.. - Budapest

János Podonyi - Business Development Manager
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STRINGHANDBIKE
Hasznok, előnyök

Előnyök más hajtásrendszerekkel összehasonlítva

 Szabadon választható lökethossz:   Szinte bármilyen sérültséggel használható.
 2x19 sebesség:   19 sebességi/erősségi fokozat mind a mell-, mind a hát izmainak. Könnyű

hegymeneti hajtás, nagy maximális sebesség. (12-15 km/h könnyedén tartható, akár 30
km/h végsebesség is elérhető).

 Egymástól függetlenül állítható toló- és húzó erők:   Egyedülálló tulajdonság, ami  szelektív
izom fejlesztést, használatot, erősítést tesz lehetővé.

 Egy  kezes  hajtás:   Unikális  tulajdonság!  Nincs  másik  handbike,  ami  stroke,
vagy már hemiplég állapot esetén használható lenne!

 Toló-  és  húzó  mozgás:   Szinte  mindenkinek  ideális,  hiszen  a  váll  ízület
legtermészetesebb mozgásfajtái.  Mindkét irányban hajt! A StringDrive hajtás
ezen unikális tulajdonsága fontos szerepet játszik a rehabilitációban.

 Könnyű és finom hajtás:   A StringHandbike kis mozdulatokkal is hajtható, akár a
csukló  mozgatásával,  vagy  néhány  ujjal  is!  Gyermekek  és  mozgásban
jelentősen akadályozottak számára különösen előnyös tulajdonság.

 Könnyen  testre  szabható:   A hajtókar  pozíciója  állítható.  A széles  állítási
tartomány miatt a StringHandbike könnyedén használható akár 10 éves gyerek,
vagy 120 kg-os felnőtt számára.

 Sebességváltás álló helyzetben is  :   Gyakran alulértékelt szempont, ami azonnal
nagyon fontos lehet, ha megérkezünk egy piros lámpához!

 Könnyű sebességváltás:   akár álló helyzetben is, nagyon kis ellenállással elvégezhető a
sebességváltás!

 Hajtás és kormányzás egyben:   A mozdulat  nagyon hasonló  az evezéshez,  a kormány
pedig a kerékpár kormányhoz, így nagyon könnyű és egyszerű a manőverezés!

 Kis forduló kör:   Kifejezetten előnyös volta miatt beltéri használatra is alkalmas lehet!
 Felhasználó barát:   Szerszám nélkül nagyon egyszerűen kivehető a kerék és kicserélhető

a hajtást végző zsinór!
 Tiszta, gondozásmentes:   Hihetetlenül tiszta! Se olaj, se gépzsír, soha többé piszkos ruha!

Ez egyben tiszta szállítást is jelent! Nincs szükség kenőanyagra!

A vállalat

A Stringbike Kft. 2012-ben alapult Budapesten, azóta itt működik. Exkluzív kerékpárok gyártásával
foglalkozunk, amiket nagyon erős és tartós vitorlás zsinór (String) hajt. 2017-ben új termékvonal
jelent  meg,  a  mozgássérült  eszközök,  ami  nagyon  pozitív  visszhangra  talált  a  felhasználók
részéről. Szorosan együttműködünk rehabilitációs intézményekkel, szakemberekkel.
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy valamennyi Stringbike termék „MADE in EU”!

További információért keressen minket az „info@stringbike.com” email címen, vagy vegye fel a
kapcsolatot Podonyi János üzletfejlesztési menedzserrel!

Podonyi János
Stringbike Kft.. - Budapest
www.stringbike.com
email: podonyi@stringbike.com
mobil: +36 70 332 3333
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