
StringHandbike termékcsalád

A Stringbike Kft. 3 évvel ezelőtt mutatta be az első olyan terméket, amit mozgássérültek
számára  készített.  Ezt  a  termékcsaládot,  megkülönböztetve  a  bevezetett  „Stringbike”
kerékpártól,  „StringHandbike”  márkanév  alatt  vezette  be.  Jelenleg  is  valamennyi
mozgássérült eszköz „StringHandbike” összefoglaló név alatt fut.

Valamennyi mozgássérült eszközünk hármas funkciót valósít meg, más-más mértékben:
- Mobilitás,
- Rehabilitáció
- Rekreáció

A mozgássérült termékcsaládban jelenleg két, jól elkülöníthető termékvonal van:
-  StringHandbike  Dock: Ezek  az  eszközök  kerekesszékhez  csatlakoztathatóak.  A
csatlakoztatott  eszköz a kerekesszékkel  együtt  képez egy triciklit,  amit  a mozgássérült
személyek toló-húzó mozgással használhatnak. E termékvonal sebességváltós, „Dock /
Delta” termékéről már kértünk állásfoglalást az OGYÉI munkatársaitól. Gyakori vélekedés,
hogy a mobilitás, rehabilitáció, rekreáció hármasból ez a sebességváltós modell talán a
rekreációs oldalon válaszol legerősebben az igényekre.

-  StringHandbike  StringChair:  Az  eszköz  a  meglévő  kerekesszékre  felszerelhető
kiegészítő, ami így magát a kerekesszéket teszi könnyebben kezelhetővé. A hajtókarok
egymástól függetlenül, toló mozgással működtethetők.

StringHandbike / StringChair termék

A StringChair  egy  kerekesszékre  szerelhető  karos  hajtásrendszer.  Elemei:  a  küllőzött
kerék közepén található; kerékagy, az arra szerelt kötéldob, a hajtó kötél, és a hajtó karok
állítható hajtás erősséggel. A szimmetrikus hajtás a kerekesszék mindkét oldalán azonos
felépítésű. A hajtás erőssége karonként, kézzel, álló helyzetben állítható.

Előnye: A hagyományos kerekesszék hajtásnál a kezek hátratekert pozícióból (könyök váll
mögött  felemelve),  egy  pulzáló  (lökdöső)  mozgást  végeznek.  Ez  megterheli  a  váll



ízületeket, és nem egy megszokott terheléses igénybevétel a kar és felsőtest izmainak.
Különböző  betegségek,  vagy  idősebb  kor  esetén  ez  a  mozgás/hajtás  már  nem  is
lehetséges.
A StringChair a kezeket visszaállítja az emberi evolúció által kitesztelt, más mindennapi
mozgásoknál megszokott  pozícióba, és az lökdöső mozgás helyett egy egyenletesebb,
folyamatos erőátvitelt, terhelést jelent.

A felhasználók az eddigi tesztek során visszaigazolták azokat a célokat, amiket szerettünk
volna megvalósítani a fejlesztés során:
- Ergonomikus, kar- és vállkímélő hajtás (Pl. Aktív kerekesszékesek)
- A több nehézségi fokozat az erős felsőtestűek nagy sebesség iránti vágyát és a gyenge
fizikumúak igényét is kielégíti. Különböző erőnlét esetén is használható önálló mozgásra
(Pl.: Idősek, nem aktív szék használók)
- Kedvelik, hogy a karok leszedése után gyakorlatilag szinte észrevehetetlen
- Alacsony súly. A korábbi karos meghajtásokhoz képest nagyságrendekkel könnyebb
- Bármilyen székre szerelhető
-  Hasznos  a  többféle  kar  a  különböző  állapotokhoz.  Csökkent  mozgás  készséggel  is
használható (Pl.: Cerebral Palsy esetén a „joystick-es elektromos hajtás helyett)
- Kerék leszedés, összehajthatóság elvárás volt, pozitív fogadtatásban részesült
- Könnyű, tiszta, olaj mentes, szerszám nélkül, tiszta kézzel karbantartható
- A kerekesszék hagyományos módon történő hajtása megmarad. Nem probléma, hogy a
hátramenetre marad az eredeti mód. "A kar kiegészíti, nem pedig helyettesíti a karikával
hajtást"

Jelenleg 4 fő célcsoportot tudtunk beazonosítani, ezen kívül természetesen valamennyi
mozgássérült számára alkalmas lehet.

 aktív kerekesszékesek, akik a kitekert mozdulat által okozott vállsérülést szeretnék
elkerülni.

 idős  emberek,  akiknek  nincs  elég  fizikai  erejük  a  sztenderd  szék  kézzel
mozgatásához

 CP páciensek (cerebral palsy), akik speciális állapotuk alapján nem tudják kézzel
hajtani  a  széket,  gyakran  segítségre  van  szükségük,  vagy  elektromos  széket
használnak

 Jelentősen  elhízott  személyek  (150-180  kg+),  akik  a  hagyományos  hajtókarikát
nem érik el


