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PA N T H E R A  X
PANTHERA X™ je zďaleka najľahší a najprepracovanejší “high-tech” vozík, aký bol kedy vyrobený. 

Tento vozík je vyrobený z najmodernejších najsofistikovanejších materiálov využívajúc najpokrokovejšie 

dostupné technológie.

     Výsledok je vozík s extrémne ľahkou váhou, ale stále bez dopadu (hľadania kompromisov) na stabilitu 

          a komfort. My ako používatelia môžeme s istotou povedať, že  PANTHERA X™ je ako splnenie sna 

          pre aktívnych užívateľov.



The PANTHERA X™ 
 tu vidíte váhu len 4,4 kg.



HMOTNOS Ť  

2.1 kg

Zdvíhanie PANTHERA X™ do auta je neskutočné. S prenosnou váhou  

2.1 kg je to, akoby ste prenášali papier.

4.4 kg

S celkovou hmotnosťou 4.4 kg je PANTHERA X™ úžasne ľahký vozík.  

Neexistuje iný porovnateľný vozík, ktorý by sa k tomu aspoň približoval.



PANTHERA X™ 
 je založená na novej 

 X technológii
.



S TA B I L I T A 
Pevný rám je kľúčom k jednoduchému ovládaniu vozíka. Všetka pružnosť materiálu  

absorbuje energiu, ktorú vynakladá užívateľ. Vďaka použitým materiálom a tvaru rámu 

má PANTHERA X™ takmer nulovú pružnosť a preto je jeho ovládanie tak ľahké. 

K O M F O R T
Dobré sedenie, obzvlášť vhodná opierka chrbta sú dôležité pre každodenné používanie. 

Na PANTHERA X™  môžete nastaviť uhol opierky chrbta zároveň s optimálnym tvarom 

opierky chrbta.



Skutočnou výzvou pred
PANTHERA X™ bolo určenie
správnej kombinácie vlastností  
a smeru uhlíkových vlákien.

PANTHERA X™ je 
neuveriteľne pevný.



M AT E R I Á L Y 
Ako môžete vidieť, PANTHERA X™ je vyrobený z uhlíkových vlákien, ale tajomstvo je ukryté 

pod povrchom. Už len vytvoriť niečo z uhlíkového vlákna je obtiažne, ale vyrobiť výrobok 

extrémne ľahký a zároveň aj pevný, to je tá pravá výzva.

Trvalo 5 rokov, kým sme vyvinuli PANTHERA X™. Strávili sme nekonečné hodiny  

testovaním, aby sme optimalizovali smer vlákien a určili správnu kombináciu kvality vlákien.

RÁM

uhlíkové vlákno

OPERADLO

uhlíkové vlákno

STUPAČKA

hliník 7075

OBRUČE

hliník 7075





DIELY

Takmer všetko, čo vidíte na
PANTHERA X™ sme
vytvorili sami.

GRAPIX
Typewritten Text
Na PANTHERA X™ sme v zásade vyrobili všetky diely sami. Každý najmenší diel, od skrutky a matky, bol navrhnutý tak, aby sa usporil ešte aj najmenší kúsok gramu.Čas, peniaze ani námaha nevyšli nazmar.Toto je TECHNOLÓGIA PANTHERA X™ 



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, www.panthera-x.com          
 
 
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  




