


Ahoj! Som Jalle.

Pred 30-timi rokmi som bol zranený pri nehode na závodoch. Čoskoro som pochopil, 
že ak chcem dobrý vozík, musím si ho postaviť sám.

Čo som vlastne chcel? Hmmm, vozík postavený pre mňa, taký, aby som v ňom mohol 
sám jazdiť. Ľahký, pohodlný na sedenie a ľahko ovládateľný. Naučil som sa niekoľko 
samozrejmých pravidiel z pretekania, ako napríklad dôležitosť nízkej hmotnosti, pevného 
rámu, správneho vyváženia a uhlu kolies. Mojím cieľom bolo postaviť najľahší vozík, aký  
kedy kto postavil. Odvtedy som postavil ešte veľa vozíkov, pre veľa užívateľov.

V posledných rokoch mi bolo tiež veľkým potešením stavať vozíky pre deti ľahšie ako 
akékoľvek predtým. Nepotrebovali sme žiadne prieskumy trhu, stačilo sa pozrieť 
do detskej tváre a vedel som, či je vozík dobrý alebo nie. V súčasnej dobe má Panthera 
veľké množstvo aktívnych vozíkov a sme hrdí, že vám ich tu môžeme predstaviť.

Počas posledných 25 rokov som bol dosť spokojný v mnohých prípadoch, ale rovnako  
často som pochopil, že dobré môže byť vždy lepšie, takže na tom pracujem.....

Uvidíme sa!



Panthera robí veľa  vecí  vo vašom  každodennom  živote  ľahšími.  Má 
vynikajúce jazdné kvality je veľmi ľahký pri prenášaní a veľmi pohodlný 
na sedenie. Toto je umožnené tým, že sme sa zamerali na tri najdôleži-
tejšie vlastnosti vozíka. Jazda, sedenie a prenášanie. Tieto tri činnosti 
vykonávate denne, po celý rok, a to je dôvod, prečo musia byť vykoná-
vateľné najlepšie ako sa dá.

Jazda
S podvozkom z chróm molybdénu a stupačkou a  obručami z titánu, je 
vozík extrémne ľahký a neuveriteľne manévrovateľný. S presne vypočí-
taným uhlom sklonu kolies 2,2 stupňa, vám poskytuje skvelé jazdné 
vlastnosti, zatiaľ čo vozík ostáva úzky.

Sedenie
Nastaviteľný uhol sklonu opierky chrbta, ktorá je čalúnená luxusne 
a mäkko  a  nastaviteľná  v  hornej  časti  sťahovacím  pásom, vám 
umožňuje  vyformovať  opierku  pre presnú  podporu vášho  chrbta. 
Vozíky pre dospelých majú 4 až 7 možností nastavenia sklonu sedačky, 
nastaviteľný sťahovací pás v sedačke a pevnú nastaviteľnú sedlovú 
tašku. Tieto kombinácie vám umožňujú nájsť pozíciu sedu, ktorá je 
súčasne pohodlná a funkčná.

Prenášanie
Nízka hmotnosť, nízky rám a prirodzený, vyvážený úchop umožňuje 
veľmi jednoduché nakladanie a vykladanie vozíka z auta.



Štandardné prevedenie

. rám z chróm molybdénu

. odklopné, odnímateľné a delené stupačky

. 24“ zadné kolesá s možnosťou nastavenia  
   polohy osy zadných kolies
. Titánové obruče
. 5” polotuhé predné kolesá   
. Opierka chrbta s plynulo nastaviteľným       
   sklonom
. Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou
   nastavenia tuhosti a tvaru
. Čalúnená sedačka s možnosťou
   nastavenia tuhosti
. lýtkový pás
. brzda
. náradie
. návod na použitie

Technické údaje S2 swing
 

Šírka sedačky:        36, 39, 42, 45 cm
Výška opierky chrbta:    20, 25, 30, 35, 40 cm
Výška sedu zadná:     43 cm  

Výška sedu predná:     45 cm  
Hĺbka sedu:     40 cm 
Uhol sedu:       4 stupne 
Celková šírka: šírka sedu +20 cm*
Celková dĺžka:   94 cm
Celková výška:  73 cm 
Max nosnosť: 
pre šírku sedu 36-42 cm  100 kg
pre šírku sedu 45 cm       150 kg

Hmotnosť S2 swing (v kg)

Šírka sedu      Celková váha    Transportná váha

     
  36  9,776           4,850 
  39 9,836       4,910 
  42 9,896             4,970 
  45               10,132       5,030
  

Hmotnosti sú uvedené pre štandardné prevedenie pre tento vozík s 30 cm chrbtovou opierkou, odnímateľnými 
stupačkami, brzdou a 24” štandardnými zadnými kolesami. Vozíky so zakrivenou osou v základnej výbave 
(šírka sedačky 45 cm) majú celkovú šírku zväčšenú o 16 mm.

Panthera S2 swing je určený pre tých, ktorí potrebujú ľahko ovládateľný vozík s dobrou sedacou pozíciou,
s dobrými jazdnými vlastnosťami, ľahko prenášateľný a s odnímateľnými stupačkami. Má všetky vlastnosti 
aktívneho vozíka so solídnou konštrukciou v triede ľahkých vozíkov, spolu s diskrétnymi a kompaktnými 
opierkami nôh. 
 
Panthera S2 swing má nastaviteľný uhol sedačky 4 stupne, čo poskytuje nové možnosti pri hľadaní optimálnej 
pozície  sedu  aj  pre  tých,  ktorí sa môžu odrážať nohami  alebo potrebujú plochejší posed z iných dôvodov. 
Blokovací mechanizmus stupačky je diskrétne a prakticky integrovaný do trubiek a skonštruovaný tak, aby bol 
veľmi ľahko ovládateľný. Jednoduchým pohybom ruky môžete odklopiť nabok alebo celkom odňať stupačky, čo 
vám umožňuje odrážanie nohami a jednoduché presadnutie. 
 
Nová horná brzda je diskrétne umiestnená pri trubkách podvozku a nezavadzia pri presadaní. Brzdy môžu byť 
precízne  nastavené  bez použitia nástrojov. S2 swing  je navrhnutý  tak, aby bol  ľahký  a  umožňoval ľahké 
nakladanie a vykladanie z auta. Malé vonkajšie rozmery rámu ho robia najmenším vozíkom s odnímateľnými 
stupačkami na trhu. Zadná náprava je navrhnutá tak, aby vám poskytla jasný a vyvážený úchop pri nakladaní 
vozíka do auta.

S2 Swing





Technické údaje S2 and S2 krátky

Šírka sedačky:          30 (len S2 krátky), 33, 36, 
 39, 42 and 45 cm, 50 cm (len S2)
Výška opierky chrbt 20, 25, 30, 35 a 40 cm
Výška sedu zadná: 43 cm
Výška sedu predná: 47 cm
Uhol sedu:                7 stupňov
Hĺbka sedu S2:  40 cm
Hĺbka sedu S2 krátky:   27-33 cm a 35 cm (nastaviteľná)
Celková dĺžka:           78-90 cm
Celková výška:          64-84 cm
Celková šírka: šírka sedu+20 cm*
Max nosnosť: 
pre šírku sedu 30-42 cm   100 kg
pre šírku sedu 45-50 cm   150 kg

Počas rokov, odkedy sme postavili prvý vozík Panthera, bol uskutočnený ohromný pokrok v oblasti 
a jazdnej ergonómie. Využili sme tieto nové poznatky a zúročili 30-ročnú prax v stavbe superľah-
kých vozíkov na skonštruovanie vozíka nového štandardu Panthera S2.

Panthera S2 je veľký úspech.  Uhol  kolien   je vhodnejší, pretože  stupačka je posunutá  dozadu
a  v  kombinácii s   variabilne  nastaviteľnou chrbtovou  opierkou  si  väčšina používateľov nájde  
vyváženú, podstatne vzpriamenejšiu a ergonomicky lepšiu sedaciu pozíciu. S2 má vpredu otvorený 
rám a predné kolesá sú umiestnené viac smerom von, než na predchádzajúcich modeloch. Toto 
zabraňuje predným kolesám, aby sa zachytávali o vaše päty. Takisto sme prepracovali trubky rámu  
tak, aby ostal ponechaný voľný priestor za nohami, vylepšenie špeciálne pre tých, ktorí sa môžu odrážať nohami.

Šírka  Celková   Transportná  Šírka  Celková Transportná   
sedu  váha     váha sedu váha váha

 -    -   - 30  8,276  4,720 
 33  8,416 4,860  33  8,336  4,780 
 36  8,476 4,920  36  8,396  4,840 
 39  8,536 4,980  39  8,456  4,900 
 42  8,596 5,040  42  8,516  4,960 
 45  8,832 5,276  45  8,752  5,196
 50 9,87  6,304

Hmotnosť S2 (v kg)        Hmotnosť S2 krátky (v kg) 

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu 
• Titánová stupačka (S2 50   
   hliníková) 
• 24” zadné kolesá s možnosťou  
   nastavenie polohy osy zadných kolies 
• Titánové obruče 
• 5” polotuhé predné kolesá 
• Opierka chrbta s plynulo 
   nastaviteľným sklonom
• Chrbtová opierka čalúnená
   s možnosťou nastavenia tuhosti a tvaru   
• Čalúnená sedačka s možnosťou
   nastavenia tuhosti 
• Lýtkový pás 
• Brzda 
• Náradie
• Návod na použitie

Hmotnosť je uvedená pre štandardné prevedenie pre tento vozík s 30 cm chrbtovou opierkou, brzdou a 24” 
štandardnými zadnými kolesami. S2 je dostupný v alternatívnom prevedení od 7,3 kg. Vozíky so zakrivenou 
osou v základnej výbave (šírka sedačky 45 a 50 cm) majú celkovú šírku zväčšenú o 16 mm.

S2 and S2 short





Panthera U2 je moderný aktívny vozík. So zúženým predným rámom a ergonomickým tvarom 
je úžasne príjemný na nastupovanie. Úzka, dovnútra otočená predná časť rámu pomáha udržať 
vaše nohy a chodidlá na správnom mieste. Dovnútra vsunutá predná časť vozíka vám 
umožňuje dostať sa bližšie pri prestupovaní, čím robí prestupovanie jednoduchším. 

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• Titánová stupačka 
• 24” adné kolesá s možnosťou  
   nastavenie polohy osy zadných kolies 
• Titánové obruče 
• 3” polotuhé predné kolesá 
• Opierka chrbta s plynulo 
   nastaviteľným sklonom 
• Chrbtová opierka čalúnená
   s možnosťou nastavenia tuhosti a tvaru 
• Čalúnená sedačka s možnosťou 
   nastavenia tuhosti 
• Lýtkový pás 
• Brzda
• Náradie
• Návod na použitie

Technické údaje U2 

Šírka sedačky:  33, 36, 39, 42 a 45 cm
Výška opierky chrbta: 20, 25, 30, 35 a 40 cm
Výška sedu zadná:  43 cm
Výška sedu predná:   47 cm
Uhol sedu:      7 stupňov 
Hĺbka sedu:    35-46 cm (nastaviteľná)
Celková dĺžka: 75-87 cm
Celková výška: 64-84 cm
Celková šírka:         šírka sedu +20 cm*
Max nosnosť:
pre šírku sedu 33-42 cm 100 kg 
 pre šírku sedu 45 cm      150 kg
 
Hmotnosť U2 (v kg)

Šírka sedu       Celková váha   Transportná váha 
 33   8,386   4,830
 36   8,446   4,890
 39   8,506   4,950
 42   8,566   5,010
 45   8,802   5,246

Hmotnosť je uvedená pre štandardné prevedenie pre tento vozík s 30 cm chrbtovou opierkou, 
brzdou a 24” štandardnými zadnými kolesami. U2 je dostupný v alternatívnom prevedení od 
7,3 kg. Vozíky so zakrivenou osou v základnej výbave (šírka sedačky 45 cm) majú celkovú šírku 
zväčšenú o 16 mm.

U2





Panthera U2 light je vozík určený primárne pre skúsených aktívnych používateľov. Mali by ste
byť schopní riadiť ľahko vyvážený vozík, bez ochranných koliesok proti prevráteniu.
U2 light má rovnaké uhly nastavenia, čo sa týka sedacej pozície a rozmery ako Panthera U2
a rám má malé vonkajšie rozmery, čo ho robí ľahkým a kompaktným. Vďaka konštrukcii 
a malej hmotnosti je U2 light ideálna voľba pre tých z vás, ktorí si veľmi zakladajú na vlastnostiach  
týkajúcich sa sedenia a ovládania, a ktorí sa chcú vyhnúť opakovanému zdvíhaniu ťažkého bremena, 
keď nakladajú a vykladajú vozík z auta. Výnimočne ľahké kolesá Spox sa dodávajú v základnej výbave. 
U2 light má pevnú zadnú os z uhlíkových vlákien, ktorá je nepohyblivá. K dispozícii sú dve základné 
alternatívy pre správne vyváženie rámu, U2 light a U2 light L. Nastaviteľné uchytenie chrbtovej opierky 
+-10 mm uchytené v troch otvoroch rúr sedačky umožňuje precízne nastavenie vyváženia.
 

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• Pevná zadná os z uhlíkových
   vlákien
• Titánová stupačka
• Zadné kolesá: Spox 24” (light),          
   25”, alebo 26”
• Titánové obruče
• 3” polotuhé predné kolesá
• Opierka chrbta, voľne nastaviteľný      
   uhol. Bez zaistenia
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou
   nastavenia tuhosti a tvaru 
• Čalúnená sedačka s možnosťou
   nastavenia tuhosti 
• Lýtkový pás
• Obojstranná brzda ovládaná jednou rukou
• Taška pod sedadlo s magnetickým uchytením
• Náradie
• Návod na použitie

Technické údaje U2 light

Šírka sedačky:       33, 36, 39, 42 a 45 cm
Výška opierky chrbta:  25, 30 a 35 cm
Výška sedu zadná:      43 cm
Výška sedu predná:      47 cm
Uhol sedu:                   7 stupňov    
Hĺbka sedu:          36-45 cm (nastaviteľná)
Celková dĺžka:      82 cm (U2 light L rám)
Celková výška:     69 - 79 cm
Celková šírka:             šírka sedu +20 cm
Max. nosnosť:              33 - 45 cm  100 kg

Hmotnosť U2 light (v kg)         Hmotnosť U2 light L  (v kg)

   Šírka   Celková Transportná   Šírka  
sedu

Celková  Transport
   sedu      váha    váha  

ná  
váha        váha

 33 6,758 3,816   33 6,822 3,880
 36 6,924 3,936    36 6,986 3,998 
 39 6,998 4,010   39 7,066 4,078  
 42 7,108 4,120   42 7,172 4,184
 45 7,348 4,360   45 7,412 4,424
 Hmotnosť je uvedená pre štandardné prevedenie pre tento vozík s 30 cm chrbtovou opierkou, 

stupačkou, jednoručnou brzdou a 24” zadnými odľahčenými kolesami Spox.

U2 light





V spoločnosti Panthera vyrábame vozíky uznávané, ako zďaleka najľahšie a najpríjemnejšie 
ovládateľné vozíky na trhu. Panthera Bambino nie je výnimkou. Je to jednoducho ovládateľný 
detský vozík na každodenné použitie, rovnako vynikajúcich kvalít ako väčší členovia rodiny Panthera.

S naším širokým rozsahom príslušenstva a mnohými možnosťami úprav môže vozík Bambino 
používať veľké množstvo detí s rôznymi potrebami.

Je jednoduchý na ovládanie, jednoduchý na prispôsobenie a ľahký na zdvíhanie.  
Panthera Bambino je jednoducho skutočne aktívny vozík pre dieťa. 

Štandardné prevedenie
 

• Rám z chróm molybdénu
• Kompletná stupačka    
   s nastaviteľnou výškou,  
   uhlom a hĺbkou
• Zadné kolesá Spox 20”, 22”   
   alebo 24“ s nastaviteľnou osou 
• Titánové obruče 
• Kolieska proti prevráteniu 
• 5” polotuhé predné kolesá 
• Opierka chrbta s plynulo
   nastaviteľným sklonom
• Chrbtová opierka čalúnená
   s možnosťou nastavenia tuhosti a tvaru 
• Čalúnená sedačka s možnosťou
   nastavenia tuhosti 
• Lýtkový pás
• Brzda
• Náradie
• Návod na použitie

   Hmotnosť Bambino (v kg) 

 

Šírka sedu        Celková váha       Transportná váha

 

24 8,120 4,894
 27  8,348  5,140 
 30  8,576  5,368  
 33  8,804  5,596

Hmotnosť je uvedená pre štandardné prevedenie pre tento vozík so stupačkou, hore 
umiestnenými brzdami, kolieskami proti prevráteniu a 22” štandardnými zadnými kolesami.

Technické údaje Bambino

Šírka sedačky:  27, 30 a 33 cm 
Výška opierky chrbta:  17-25 cm (štandard), 

 

    27-35 cm (voliteľne) 
Výška sedu zadná:   39 cm 
Výška sedu predná:  41 cm 
Hĺbka sedu:   23-30 cm (nastaviteľná)
Uhol sedu:    4 stupne 
Celková dĺžka:  66-71,5 cm 
Celková výška: 57-65 cm
Celková šírka:          šírka sedu +20 cm
Max nosnosť:          50 kg

Bambino





Hmotnosť je uvedená pre štandardné prevedenie s 18” zadnými kolesami pre Micro 
a 20” zadnými kolesami pre Micro long.

Panthera Micro je vozík pre malé deti. Všetci vieme, že byť schopní dostať sa všade sám je 
veľmi dôležité aj pre deti. To je dôvod, prečo je Panthera Micro postavený tak, aby bol extrémne 
ľahko ovládateľný v každom možnom ohľade.
 
Rám je zostavený z chróm molybdénu a titánu, predné kolesá z pretekárskeho maratónskeho 
vozíka sú tu použité ako zadné kolesá. Tento vozík má jediné predné koleso, tak ako mnoho 
vozíkov pre tenistov, pre jednoduchšie zatáčanie.

Panthera Micro je určený pre deti od jedného do piatich rokov (najmladší používateľ, s ktorým 
sme sa stretli mal 10 mesiacov) a je určený na použitie v interiéri. 

Hmotnosť Micro (v kg)   Hmotnosť Micro long (v kg) 

Šírka  
sedu

Celková Transportná  
váha

Šírka  
sedu 

Celková  Tranportná

 
váha

 
váha          váha

24  3,518 2,342  24  3,782  2,474 
27  3,564 2,388  27  3,828  2,520 

Technické údaje Micro long
 

Šírka sedačky:   24 a 27 cm
Výška opierky chrbta:   20 cm
Výška sedu:             34 cm
Hĺbka sedu:              20-25 cm
Uhol sedu:         0 stupňov 
Celková dĺžka:   72,5 cm
Celková výška:          54 cm
Celková šírka:  šírka sedu +22 cm
Max nosnosť:     30 kg

Technické údaje Micro 

Šírka sedačky:         24 a 27 cm
Výška opierky chrbta:  20 cm
Výška sedu:         31 cm
Hĺbka sedu:        15-20 cm
Uhol sedu 0 stupňov 
Celková dĺžka:         62 cm 
Celková výška:    51,5 cm
Celková šírka: šírka sedu +22 cm
Max nosnosť:      30 kg

Štandardné prevedenie 

• Rám z chróm molybdénu
• 18” alebo 20“ zadné kolesá  
   s vysokotlakovými plášťami, bez 
   obručí (aby si deti neporanili prsty) 
• Chrbtová opierka čalúnená s možnosťou
   nastavenia tuhosti a tvaru 
• 3” tvrdé predné koleso
• Koliesko proti prevráteniu (titánové  
   trubky v tvare U s oporným kolieskom)
• Pevná stupačka, výškovo nastaviteľná 
• Náradie
• Návod na použitie

Micro





Športový vozík Panthera BT je maximálne nastaviteľný podľa vašich požiadaviek. Môžete 
nastaviť sedačku a chrbtovú opierku podľa voľnej stupnice, napríklad pre obidva: uhol aj výšku.

Najpodstatnejšou vlastnosťou basketbalového a tenisového vozíka je, že vám, ako hráčovi 
poskytuje najlepšiu možnú stabilitu tela. Ak nemáte dobrú stabilitu vo vozíku, jednoducho 
nemôžete hrať dobre. S Panthera BT je hračkou nájsť presné nastavenie, aké potrebujete. 
Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo skúsený hráč, teraz máte vozík, s ktorým sa môžete 
vyvíjať. Ako budete pokračovať a stanete sa lepším hráčom, môžete upraviť vlastnosti vozíka 
podľa vašich nadobudnutých schopností.

Toto všetko získate bez toho, aby ste jazdili v ťažkom a nemotornom vozíku. Panthera BT 
váži iba 9kg, bez koliesok proti prevráteniu. 

Technické údaje BT

Šírka sedačky:  36, 39 a 42 cm
Výška opierky chrbta: 20, 25, 30, 35 a 40 cm
Hĺbka sedu:     40 cm
Výška sedu:     36-55,5 cm (variabilne nastaviteľná)
Max nosnosť:          100 kg

Štandardné prevedenie

• Rám z chróm molybdénu
• 24” alebo 26“ športové kolesá Spox 
• 3” tvrdé predné kolesá
• Titánové obruče
• Titánová stupačka
• Zakrivená os 12° alebo 14°
• Opierka chrbta s nastaviteľným  
   uhlom
• Nastaviteľná čalúnená sedačka 
   a opierka chrbta
• Nastaviteľná os zadných kolies
• Nastaviteľný uhol sedačky 
• Nastaviteľný rázvor kolies
• Epoxidová čierna farba

BT





Accessories

Brzda

Brzda ovládaná 
jednou rukou  

Stupačky

Delená

Pevné U2/S2

Bambino stupačka

Plastová podnožka 

Štandard 20” 22” 24” Sun 24” 26” Spider 24” Spox 24” 25”  26” Spox Sport 24”  26”

Plastové

Bočnice

Ľahké

S krytom

Opierka lakťa 

Tu sú rôzne alternatívy a doplnky 
k vozíkom Panthera

Kolesá

Spox light 24”

Hore brzda 
posunutá vpred 



Náradie

Tlačné rúčky
Výškovo nastaviteľné 
Pevné
Sklopné

Kolieska proti
prevráteniu 

Micro

Uhol osky kolies
2,4,8,10,12,14 stupňov

Taška pod sedadlo 

Sedací vankúš 
Rôzne rozmery.

Tetra páčka pre rýchloupínaciu os

Mountainbike 24”

Micro 18” 20”

Výplň kolies Obruče 
             Titánové, silikónové, vinylové, maxigrip, tenké, hrubé

Doplnky

Hák na ruku 

Bambino

ŠtandardSpox

Predné kolieska 

Štandard

Opierka hlavy 



Výrobca:
Panthera AB

 

Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga Sweden

 

Tel:

    

+46 (8) 761 50 40

 

Fax: 

 

+46 (8) 621 08 10

 

e-mail:

  

panthera@panthera.se

 
 

www.panthera.se
 
Výhradný distribútor v SR:    
Servis INVO s.r.o.  
Majerská 16, 974 01 Banská Bystrica    
 
Tel:           +42 48 414 32 88  
Fax:          +42 48 414 66 90  
e-mail:      info@servisinvo.sk    
 

     www.servisinvo.sk  
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