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MOBILITA A SERVIS SÚ NAŠIMI CIEĽMI
Každé postihnutie má svoj
vlastný príbeh.
Každý prídavný pohon k
vozíku ponúka šancu na viac
mobility.
Chceli by sme vám pomôcť,
nájsť najvhodnejší
prostriedok na vaše
postihnutie.

Speedy predvádzacie modely sú k dispozícii v zvolených
sanitačných zariadeniach a klinikách. Taktiež na
najdôležitejších veľtrhoch s rehabilitačnými pomôckami
sme zastúpení našimi kolegami, kolegyňami a
výrobkami.
Záver : Existuje mnoho možností kde sa dajú získať
informácie o našich výrobkoch.
Napriek tomu : Žiadny prospekt, internet, DVD a ani
osobné odporúčanie nemôže nahradiť skúšobnú jazdu.
Dohodnite si s nami jednoducho termín predstavenia a
vyskúšajte si Vami zvolený model Speedy sami.

Na nasledujúcich stranách nášho katalógu sme
zozbierali pre tento účel najdôležitejšie informácie.
Kto by chcel zazrieť prístroje Speedy v akcii, tomu radi
zašleme naše DVD. Na stránke www.speedy.de nájdete
taktiež rozšírené zobrazenie výrobkov Speedy.

Môžete to uskutočniť v Delbrücku, v našich servisných
strediskách alebo aj u vás doma. Všetko nezáväzne a
bezplatne!

Bettina Kuhlmann
konateľka spoločnosti
Speedy Reha-Technik GmbH

3

Speedy rehabilitačná technika
Našou filozofiou je umožniť pacientovi byť v jeho
vlastnom vozíku so Speedy systémom mobilnejším a
nezávislejším. Na tento účel vyvíjame, vyrábame a
distribuujeme naše prídavné pohony invalidných
vozíkov.
Spoločnosť Speedy Reha-Technik GmbH bola založená v
roku 1994 v západovestfálskom Delbrücku pánom Rolfom
Kuhlmannom (taktiež vozíčkárom) a do januára 2009 bola
vedená ním spolu s jeho manželkou pani Bettinou.
Tragická smrť v januári 2009 príliš skoro ukončila život Rolfa
Kuhlmanna.
Aj keď to nikto nemohol tušiť, početné vyznamenania spred
viacerých mesiacov pred touto udalosťou boli ocenením
podnikateľského a sociálneho životného diela Rolfa
Kuhlmanna.
V októbri 2008 navštívil spolkový prezident Horst Köhler
firmu Speedy Reha-Technik GmbH v Delbrücku.
V novembri 2008 sa stal Rolf Kuhlmann víťazom v spolkovej
krajine Nordrhein-Westfalen v súťaži „odvážlivec národa“.
V decembri 2008 získal zakladateľ firmy Speedy a konateľ
spoločnosti spomedzi všetkých 16 víťazov jednotlivých
spolkových krajín tretie miesto v celonárodnej súťaži
„odvážlivec národa“.
V súčasnosti vedia Bettina Kuhlmann firmu sama: „Od roku
1994 sme spolu s Rolfom vybudovali našu firmu. Spolu sme
vytvorili kolektív našich spolupracovníkov, ktorí mi teraz
pomáhajú pri plnení úloh konateľky spoločnosti. Na podporu
mojich kolegov sa môžem spoľahnúť.
V rozsiahlej novostavbe v Delbrücku je na ploche 1750 m 2
priestor na výstavný priestor, správu, vývoj, výrobu i sklad.
Okolo firemného areálu je vybudovaná testovacia dráha pre
zákazníkov.

OD NEOPRACOVANEJ RÚRY AŽ PO
HOTOVÝ PRODUKT
Vysoká úroveň výroby vyznačuje
techniku Speedy Reha. Tam kde
ostatné podniky využívajú
„outsourcing“, Speedy vedome
využíva vlastné kapacity.
Kompletnú výrobu vykonáva Speedy-kolektív v starostlivo
sledovanom výrobnom procese. To nám zaručuje flexibilitu,
reagovať na špeciálne požiadavky. Motivovaní a spoľahliví
spolupracovníci, ktorí už dlhodobo pôsobia vo firme Speedy,
tvoria zohratý tím.
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SPRAV VIAC ZO SVOJHO
VOZÍKA

Od prvého telefonátu až po odovzdanie individuálne prispôsobeného Speedy zariadenia Vás sprevádza náš tím a v prípade otázok alebo výskytu
problémov Vám rád pomôže i neskôr.

Naši zákazníci a v závode zamestnaní vozíčkári
prispievajú okrem vývojárov sami veľkou mierou pri
vývoji a zdokonaľovaní Speedy výrobkov. Tým je
zaručená

maximálna

využiteľnosť

našich

vhodnosť

a

praktická

prostriedkov

v bežnej

prevádzke. Naším cieľom je vyrábať jednoducho
obsluhovateľné prístroje s vysokou kvalitou.
Patentami chránené kľúčové komponenty ako napr.
Speedy zdvíhací systém, použitie hodnotných
komponentov, výroba podľa predpisov a smerníc
zákona o medicínskych výrobkoch zabezpečujú
výrobkom Speedy kvalitatívny náskok. Vo všetkých
výrobných procesoch je výroba ako aj jednotlivé
časti opakovane kontrolované a testované – okrem
toho sa pravidelne vykonávajú kontroly nezávislými
organizáciami (TÜV).
Voľbou výrobku firmy Speedy ste vykonali správnu
voľbu,

pretože

jeho

najvyššou

hodnotou

je

využiteľnosť výrobku a dlhá životnosť produktu –
skrátka vysoká kvalita.
Radi vás srdečne privítame pri osobnom odskúšaní
všetkých našich produktov.
V uvoľnenej atmosfére prebiehala návšteva spolkového prezidenta Horsta Köhlera
u zakladateľa firmy Speedy Rolfa Kuhlmanna v októbri 2008.
Vlastnoručne absolvoval spolkový prezident kolečko po celej testovacej dráhe na
firemnom pozemku firmy Speedy.
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Systém Speedy
Vhodnosť
V zásade je možné použiť všetky prístroje ako alternatívu k elektrickým vozíkom. Dole zobrazená tabuľka slúži len ako
odporúčanie.
Každý človek je iný a prejav zdravotných postihnutí je u každého individuálny. Pre nás ako výrobcu prídavných zariadení
pre invalidné vozíky je rozhodujúca výkonnosť užívateľa a nie jeho diagnóza. Preto sa môže byť niekedy stať, že použitie
jednotlivých zariadení môže sa líšiť od údajov v tejto tabuľke. Najlepšie vám poradí náš Speedy tím.

Možnosti nastavenia
U všetkých zariadení Speedy je možné nastaviť výšku,
dĺžku a sklon. Iba vďaka správnemu individuálnemu
nastaveniu je zabezpečená správna poloha rukovätí k
telu. U zariadení poháňaných silou svalov tak môže byť
táto sila využitá najefektívnejšie.

Spojkový systém

Aby bolo možné použiť prístroje Speedy, je potrebné
upevniť na vozík spojovací prípravok. Vozíčkár môže
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samostatne bez cudzej pomoci pomocou jedného
prípravku pripevniť ťažné zariadenia Bike, Elektra 2,
B26, Duo 2, Elight, Micro, Junior, Pedalofit a Tandem.
Pri zakúpení nového ďalšieho Speedy zariadenia už
nepotrebuje vozíčkár žiadne ďalšie spojovacie
zariadenie.
Pri nepoužívaní môže zostať spojka upevnená na
vozíku. Jazdné vlastnosti vozíka nie sú montážou
spojovacieho zariadenia obmedzené.
Ak je však potrebné vozík zložiť, je potrebné spojku
ľahko odobrať a neskôr znovu pripevniť.

Zdvíhací systém
Pomocou patentovo chráneného zdvíhacieho systému je možné bleskovo a bezproblémovo pripojiť všetky ťažné
zariadenia Speedy. Pomocou zdvíhacieho systému vznikne na jednej strane spojenie medzi ťažným zariadením a
vozíkom, na druhej strane dôjde k zdvihnutiu predných koliesok vozíka. Vďaka tomuto princípu je tento zdvíhací systém
veľmi efektívny.
žiadne zbytočné
vynakladanie síl pri
riadení
Prakticky na všetkých cestách a chodníkoch sú
spádové miesta, slúžiace na odtok dažďovej vody.
Na prekonanie takýchto miest je potrebné
vynaložiť nadmerné úsilie. Na to aby si vozík
udržal želaný smer, je potrebné jedno koleso
pribrzdiť a druhé zrýchliť. Pri použití Speedy
zariadenia nie je potrebné pri riadení vynakladať
žiadnu nadbytočnú silu. Smer jazdy je priamočiary
a nie „cikcakovitý“.
Vysoký jazdný komfort
Malé predné kolieska vozíka, ktoré spôsobujú
zdrvujúce otrasy na nerovnej vozovke, už nemajú
žiadny kontakt s vozovkou. Jazdíte pokojnejšie a
kľudnejšie.
Extrémne znížený valivý odpor
Valivý odpor sa vďaka nadvihnutým predným
kolieskam vozíka zníži až o 80 %. To šetrí vaše sily.

Pripevnenie – ľahko a bleskovo

krok 1
Nadísť vozíkom zozadu prídavného zariadenia,
zatiahnuť brzdy vozíka a uvoľniť zaisťovací kolík na
vozíku.

krok 3:
U manuálnych zdvíhacích systémov je potrebné
zakloniť hornú časť tela dozadu a zároveň zatlačiť páku
zdvíhacieho systému smerom dopredu.

krok 2:
Zdvíhací systém vložiť do spojovacieho zariadenia a
zaistiť poistným kolíkom.

U automatických zdvíhacích systémov postačuje
zakloniť hornú časť tela dozadu.
Malé kolieska vozíka sa nadvihnú.
Vozík je pripravený na jazdu.
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Speedy zariadenia
prehľad Speedy zariadení
Kombinovaná manuálne i
elektrickým motorom
poháňané prídavné
zariadenia
Speedy-Micro

Speedy-Junior

Speedy-Duo 2

Speedy-Bike

Speedy-B26

Speedy-Elektra 2

Speedy-Pedalofit

Manuálne poháňané prídavné zariadenia
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Speedy-Elight

Elektrickým motorom
poháňané prídavné
zariadenia

Kombinovateľnosť
Zaručujeme, že Speedy spojovací systém je použiteľný
na všetky typy vozíkov
(Výnimka: pre zariadenie Speedy-Pedalofit je potrebné,
aby mal vozík odoberateľné opierky nôh).
To platí pre vozíky všetkých výrobcov, ako napríklad
Meyra,
Sunrise,
Medical/Sopur,
Otto
Bock,
Invacare/Küschall a iné…
Nezávisle od toho, aký je model vozíka, aká veľkosť, či
je vozík pevný alebo skladací, vďaka rozsiahlej
kombinovateľnosti získavajú naši zákazníci istotu, že
obdržali vysokokvalitný produkt, ktorý môžu ďalej využiť
aj pri kúpe nových vozíkov.
Zákazník nemusí brať pri výbere nového vozíka žiadny
ohľad na výrobcu alebo typ vozíka.
Podľa zdroja pohonu sú ťažné zariadenia vozíkov
rozdelené do nasledovných skupín:
strana 10 - 19
Manuálne poháňané ťažné zariadenia vozíkov
• Speedy-Micro
• Speedy-Junior
• Speedy-Bike
• Speedy-B26
• Speedy-Pedalofit
strana 20 - 21
Manuálne ťažné zariadenia vozíkov v kombinácii s
pohonom elektrickým motorom
• Speedy-Duo 2

Prístroje pre pohon pomocou cudzej sily

strana 22 - 25
Elektrickým motorom poháňané ťažné zariadenia
vozíkov
• Speedy-Elektra 2
• Speedy-Elight
strana 26 - 31
zariadenia pre pohon pomocou cudzej sily
• Speedy-Tandem
• Speedy-Teamwork
• Speedy-Buggy
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OD ZAČIATKU PRI TOM

Speedy-Micro je špeciálne prispôsobený na požiadavky našich najmenších zákazníkov.
Špeciálne odľahčený práškovo lakovaný hliníkový rám s celkovou hmotnosťou iba 6,2 kg je vhodný pre deti a menšie
osoby s celkovou hmotnosťou do 30 kg a výškou medzi 70 cm až 1,10 m.
Patentovaný spojovací a zdvíhací systém bol špeciálne vyvinutý pre Speedy-Micro v mini verzii.
Speedy-Micro je vybavený 7-stupňovou Shimano prehadzovačkou v náboji kolesa. Táto má veľmi nízky základný prevod
a obsluhuje sa robustným rastrovým prepínačom. Kryt reťaze je úplne uzavretý a chráni užívateľa pri radení pred
zranením ozubeným vencom a reťazou.
Dôraz pri vývoji bol kladený na konštrukciu hlavy riadenia a systému záklonu kolies. V spojení s výškovo nastaviteľným
pedálovým pohonom umožňuje táto patentom chránená konštrukcia, že Speedy-Micro je možné prispôsobiť veľkosti
pacienta, postihnutiu ako aj najrozličnejším typom vozíkov. Kľuky sú vybavené dodatočnými otvormi pre rukoväte a tak je
možné meniť aj ich dĺžku. Pretože deti vo svojom veku veľmi rýchlo rastú sú tieto možnosti nastavenia veľmi vhodné.
Zariadenie Speedy-Micro je tak možné používať mnoho rokov a zariadenie umožňuje postihnutým deťom zúčastňovať sa
aktivít so zdravými deťmi rovnakého veku. Toto je veľmi dôležité pre vývoj a integráciu postihnutých detí do spoločnosti.

horná časť kľukového pohonu
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dĺžkovo nastaviteľné kľuky

rastrovací spínač na ráme

zdvíhací systém prispôsobený pre
deti

Tak ako je pre zdravé deti dôležité
naučiť sa bicyklovať, rovnaké skúsenosti
môžu získať aj deti na vozíkoch so
Speedy-Micro. Kto už v mladosti je telesne
aktívny, profituje z toho celý život.

základná výbava
• 16“-koleso s výpletom
• spätná brzda
• dĺžkovo nastaviteľné priame kľuky
• vodorovné rukoväte,
• prepínač na ráme s rastrom
• 7-stupňová-Shimano prehadzovačka
• celoplošne uzavretý chránič reťaze
• napínač reťaze umiestnený v ráme
zariadenia

• plynulo nastaviteľné tlmiče riadenia
• manuálny zdvíhací systém
• spojovací systém
• stojan
• rám s lakovaním práškovou farbou
• štandardná farba:
žltá / modrá (RAL 1021 / 5005)

príslušenstvo
• počítač so 7 funkciami
• prevodovka Mountain-drive
• LED-sada osvetlenia
• chránič reťaze z teflonovej rúry
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Felix Plotho, „Speedy mobil“ 1/2009
Po prvej skúšobnej jazde sa nemohol Felix z Plotha dočkať, kedy
dostane svoje vlastné zariadenie Speedy-Micro.
V júli minulého roku k tomu došlo. „Kým predtým sme sa chceli
poprechádzať v centre Mníchova, museli sme Felixa najčastejšie
tlačiť, teraz ho musíme volať, aby nám nezašiel príliš ďaleko“,
smeje sa jeho mama Friederike Plothová. Skúsenosti, ktoré rodina
Plothová medzičasom získala sú iba pozitívne.
Na prvom mieste zdôrazňuje jeho mama získanú motiváciu pre
pohyb. „Spôsobuje mu to veľa radosti. Vďaka veľkému prednému
kolesu pri jazde s týmto zariadením vozík neposkakuje. Vďaka
zariadeniu Micro má Felix viac sily a Felix rád jazdí rýchlo“,
rozpráva Friederika Plothová.
Felix je otvorené komunikatívne dieťa. Vďaka pohyblivosti Speedy
získal v škôlke ešte viac kontaktov, konštatujú jeho vychovávatelia v
integrovanom zariadení. Suverénne vysvetlil iným deťom funkciu
prevodovky.
Aj jeho mladší brat Caspar (4) bol nadšený Speedy-Micro. Keď Felix
prvýkrát jazdil na svojom ručnom bicykli, aj Caspar sa chcel naučiť
jazdiť na bicykli a nechal si odmontovať pomocné kolieska. Tak sa
naučil Felix a aj jeho mladší brat v ten istý deň jazdiť na bicykli.
Dnes podniká táto štvorčlenná rodina za krásneho počasia
spoločné jazdy na bicykloch. Doteraz si bral Felix svoje Micro len do
škôlky, teraz chce pri dobrom počasí jazdiť kamkoľvek.

Úplné hodnotenia zákazníkov nájdete na internete.

www.speedy.de
11

S BIKOM DO ŠKOLY

Speedy-Junior je vhodný pre deti, mládež a nízke
dospelé osoby s výškou od 1,10 m do cca. 1,70 m.
Extrémne obratný Speedy-Junior sa ľahko obsluhuje.
Rám s dvojitým lakovaním práškovou farbou je obzvlášť
robustný a odolá aj mnohým mechanickým vplyvom
jazdného
štýlu
mládeže.
7-stupňová
nábojová
prevodovka Shimano je v základnej verzii obsluhovaná
otočným prepínačom rýchlostí na ráme. Chránič reťaze
je úplne uzavretý a chráni pri prepínaní pred zranením
ozubeným vencom a reťazou. Veľkorysú základnú
výbavu Speedy-Junior je možné rozšíriť z veľkej palety
príslušenstva. To umožňuje, že rôzne súčasti zariadenia
je možné rozšíriť alebo vymeniť a tak pre každú
požiadavku nájsť individuálne riešenie.

dĺžkovo nastaviteľné priame kľuky
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vrchná časť pedálového ložiska
s chráničom reťaze a počítač

Tak je možné si napr. vybrať priame kľuky s
dodatočnými otvormi pre rukoväte a prispôsobiť
zariadenia rastúcim dĺžkam paží detí.
Aj v neskoršom období počas rastu a vývoja tela dieťaťa
a jeho motorických schopností môže dôjsť k potrebe
prispôsobenia vozíka. Vtedy je možné vymeniť priame
kľuky za kľuky v tvare V a je tým zvýšiť odstup rukovätí
navzájom o 20 cm. Rozšírením o komfortné radenie na
rukoväti sa jazda so zariadením Speedy-Junior zmení z
detskej na mládežnícku.
Pomocou ďalších rôznorodých možností nastavení ako
je nastavenie výšky, dĺžky, sklonu zariadenia SpeedyJunior je možné vždy optimálne nastaviť polohu rukovätí
vzhľadom k telu vodiča. Tak je aj pri raste užívateľa
zabezpečené
kontinuálne
používanie
zariadenia
Speedy-Junior počas mnohých rokov a tým umožnené
zúčastňovať sa postihnutým deťom a mládeži aktivít so
svojimi zdravými rovesníkmi. Toto je veľmi dôležité pre
vývoj a integráciu postihnutých detí do spoločnosti.

Pomocou zariadenia Speedy-Junior
sa zniekoľkonásobuje akčný rádius.
Dodatočný priestor na hranie umožňuje
deťom podnikať viac spolu so svojimi
rovesníkmi v škole a vo voľnom čase.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• spätná brzda
• priame kľuky
• vodorovné rukoväte,
• otočný prepínač rýchlostí na ráme
• 7-stupňová prevodovka Shimano v náboji
kolesa
• celoplošný chránič reťaze
• napínač reťaze integrovaný v ráme
• počítač integrovaný do rámu so 7
funkciami
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• zvonček
• manuálny zdvíhací systém
• spojovací systém

• nastaviteľný a odoberateľný stojan
• rám s lakovaním práškovou farbou
• základná farba: žltá (RAL 1021)
príslušenstvo
• dodatočné otvory v štandardných kľukách
• kľuky v tvare V
• riadenie na rukoväť s ochranou pred
zlomením bovdenových laniek
• prepínač ovládaný bradou, účelný pri
tetrarukovätiach
• ergonomické rukoväte
• tetrarukoväte 1, s upevnením na ruku
• tetrarukoväte 2, s upevnením na
predlaktie

• tetrarukoväte 3, s upevnením na ruku a
predlaktie
• výškovo nastaviteľný nosič batožiny s
integrovaným reflektorom
• prevodovka Mountain-Drive
• automatické zaistenie zdvíhacieho
systému
• LED-sada osvetlenia
• ochrana reťaze z teflonovej rúry
• opierka nôh
• Speedy - batoh
• Hometrainer
• predĺženie stojana
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Patrick Kespohl, „Speedy mobil“ 1/2007
Každé leto jazdia deti v juhovestfálskom Delbrücku kompletnú maratónsku vzdialenosť. Týchto 42
maratónskych kilometrov absolvujú deti v 14 etapách po 3 kilometroch. Ako jediný vozíčkár sa
zúčastňuje Patrick Kespohl (14) tohto detského maratónu. Kvôli svojmu tetraspastickému
postihnutiu nôh nemôže Patrick behať a s vozíkom by bol o dosť pomalší, aby sa mohol zúčastniť
tohto maratónu detí a mládeže, ale našťastie má svoje zariadenie Speedy-Junior.
Rodina Kespohlová má taktiež dobré skúsenosti so servisom Speedy. „Odvtedy čo ľudia zo Speedy
nastavili bike na všetky Patrickove miery, ale čo je dôležitejšie na jeho postihnutie, ho môže Patrick
v maximálnej miere používať“, hovorí pani Rita Kespohl.
Speedy-Junior otvoril ich synovi nové možnosti.

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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ĽAHKO S VLASTNOU SILOU

Speedy-Bike bol prvým ťažným zariadením vozíkov,
vyvinutý už v roku 1994 vo firme Speedy.
Odvtedy sa stal našim klasickým zariadením a jeho
použitie sa vo svojom dennodennom nasadení
tisícnásobne
oplatilo.
Princíp
jednoduchého
spojovacieho a zdvíhacieho systému bol prenesený aj
na ďalšie vyvíjané generácie tohto zariadenia.
Speedy-Bike bol navrhnutý ako bežný prístroj pre
dospelých pacientov. Preto je rám extrémne robustný a
lakovaním dvojitou vrstvou práškovej farby extrémne
odolný voči hrdzi ako aj stopám používania ako oškretia
a škrabance.
Výškovo nastaviteľný nosič batožiny, na ktorý sa dajú
upevniť bežné batožinové kapsy je vítaným a
spoľahlivým pomocníkom pri preprave predmetov. Aj pri

väčšej záťaži na prednom kolese je Speedy-Bike je
veľmi dobre manévrovateľný.
7-stupňová-Shimano-prevodovka v náboji kolesa sa v
základnej výbave dodáva so spoľahlivým prepínačom
rýchlostí na ráme. Chránič reťaze je úplne uzavretý a
chráni pri prepínaní rýchlostí pred zranením ozubeným
vencom alebo reťazou.
Pretože pomocou ručných pedálov je vozík nielen
poháňaný, ale aj riadený, zabraňuje plynulo nastaviteľný
tlmič riadenia samovoľnému pohybu riadenia. Silu, ktorú
vyvíja vodič pri riadení, si volí sám vodič.
Pri nepoužívaní je možné Speedy-Bike spoľahlivo
odložiť. Stojan uľahčuje aj pripojenie zariadenia k vozíku
a zabraňuje počas jazdy skĺznutiu nôh z opierky.

Vrchná časť pedálového pohonu
s chráničom reťaze a počítačom

Výškovo nastaviteľný nosič batožiny Celoplošný chránič reťaze
s predným reflektorom

14

Kábel tachometra prechádza
chránene v ráme zariadenia

Kto sa chce ľahko a športovo pohybovať,
pre toho je určený Speedy-Bike. Jazda so
Speedy-Bike prináša radosť, dovedie vás
spoľahlivo do cieľa a je pri tom ekologická
a podporuje pritom aj vaše zdravie.
Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• spätná brzda
• priame kľuky
• ergonomické rukoväte,

• manuálny zdvíhací systém
• spojovací systém
• nastaviteľný a odoberateľný stojan
• dvojité lakovanie rámu práškovou farbou
• základná farba: strieborná

otočný prepínač rýchlostí na ráme
• 7-stupňová Shimano prevodovka v náboji
kolesa
• celoplošne uzavretý chránič reťaze
• napínač reťaze integrovaný v ráme
• počítač so siedmimi funkciami integrovaný
v ráme
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• výškovo nastaviteľný nosič batožiny s
integrovaným predným reflektorom
• zvonček

príslušenstvo
• V-kľuky
• riadenie prevodov v rukoväti s ochranou
bovdenu
• prepínač ovládaný bradou, účelný pri
tetrarukovätiach
• vodorovné rukoväte
• Tetrarukoväte 1, s upevnením na ruku
• Tetrarukoväte 2,s upevnením na
predlaktie

• Tetrarukoväte 3, s upevnením na ruku a
predlaktie
• výškovo nastaviteľný nosič batožiny s
integrovaným reflektorom
• prevodovka Mountain-Drive
• High-Speed adaptér
• automatické zaistenie zdvíhacieho
systému
• LED-sada osvetlenia
• ochrana reťaze z teflonovej rúry
• opierka nôh
• Speedy - batoh
• Hometrainer
• predĺženie stojana
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Lutz Tabert, „Speedy mobil“ 1/2008
Lutz Tabert má Multiple Sklerózu (MS). Od roku 1994, keď sa stal dôchodcom, je úloha čestného
funkcionára jeho poslaním. Či už ako člen svojpomocnej skupiny Salzgitter, ako hovorca DMSG
regionálneho poradného zboru v Braunschweigu, ako školiteľ mladých plavcov DLRG. Lutz Tabert
je stále v činnosti.
V poslednom čase často využíval svoj vozík veľmi často, ale jeho použitie bolo ohraničené. Aby
mohol opäť zvýšiť svoj osobný akčný priestor, bolo použitie Speedy-Bike pre Lutz Tabert to
správne riešenie. Už po štyroch týždňoch po dodaní a prispôsobení zariadenia ukazoval tachograf
160 km. Pomocou Speedy-Bike mohol Lutz Tabert zväčšiť svoj akčný priestor – a stretol aj Lea,
maskotka Eintracht Braunschweig (pozri foto).
Lutz Tabert si cení na svojom Speedy-Bike, že sa môže dostať na miesta, na ktoré sa sám so
svojím vozíkom nikdy nedostal. „V každom prípade získalo moje telo nový pocit, ktorý je na
nezaplatenie“, a je vďačný za svoj Speedy-Bike.

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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ŠPORTOVÝ BIKE PRE PROFESIONÁLA

Speedy-B26 bol vyvinutý špeciálne pre športového
vodiča. 26“-koleso s výpletom so svojím malým valivým
odporom je vybavený športovým plášťom s vysokou
odolnosťou voči opotrebovaniu a prepichnutiu. Páčka 27
stupňovej reťazovej prehadzovačky ako aj páčka brzdy
pre brzdu V-Brake a kotúčovú brzdu sú umiestnené na
rukovätiach. Tak sa pri radení a brzdení nestrácajú
drahocenné sekundy. Pretože bovdenové lanká riadenia
a bŕzd sú pri pohyboch kľuky vždy obzvlášť namáhané,
sú chránené chráničmi. Pri použití V-kľúk a
ergonomických rukovätí je vozík nielen poháňaný ale aj
riadený.
Aby bolo možné so Speedy-B26 jazdiť isto a bezpečne
aj pri vysokých rýchlostiach, zabraňuje plynulo

Vrchná časť pedálového ložiska
s krytom reťaze a počítačom
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Kotúčová brzda

nastaviteľný tlmič riadenia nechcenému pohybu
riadenia. Silu, ktorú je potrebné vynaložiť pre zmenu
smeru riadenia, si môže vodič nastaviť zmenou tlmenia
riadenia. Pritom ani pri veľmi tuho nastavenom riadení
sa nemení maximálne dostupný uhol riadenia. Tým sa
nemení malý polomer otáčania a Speedy-B26 je možné
otočiť takmer na mieste.
Aby bolo možné využiť silu extrémne vyšportovaných
vodičov ešte efektívnejšie, je možné na spojenie medzi
pevným vozíkom vodiča a Speedy-B26 použiť HighSpeed adaptér z balíka príslušenstva tohto zariadenia.
Tým sa zo spojky stáva trojbodové uchytenie, ktoré je
schopné potlačiť vplyv torzných síl.

brzda V-Brake

V-kľuka, ergonomické rukoväte
s páčkou prevodovky a brzdy

Každé ručné prídavné zariadenie je iné.
Kto má radšej športovejšie a pri tom
ostať verný aj svojmu vozíku, výbere
si zariadenie Speedy-B26. Už jeho
základná výbava má jednoznačne
športový charakter.
Základná výbava
• 26“-koleso s výplňou
• V-Brake- a kotúčová brzda
• V-kľuky
• ergonomické rukoväte s obsluhou
prehadzovačky a brzdou
• 27-stupňová-Shimano-Deore-LXprehadzovačka
• ochranný systém pre bovdenové lanká
• chránič reťaze
• napínač reťaze integrovaný v ráme

• počítač so 7 funkciami integrovaný v ráme
• plynulo nastaviteľný tlmič zotrvačnosti
riadenia
• zvonček
• manuálny zdvíhací systém
• spojovací systém
• nastaviteľný a odoberateľný stojan
• dvojnásobné lakovanie práškovou farbou
• základná farba: strieborná

príslušenstvo
• 24-stupňová automatická prevodovka
• 72-stupňová prehadzovačka
• High-Speed adaptér
• automatické zaistenie zdvíhacieho
systému
• sada osvetlenia LED
• chránič reťaze z teflonovej rúry
• opierka nôh
• Speedy batoh
• Hometrainer
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA
Armin Berger, „Speedy mobil“ 2/2009
„Bolo to dlhé, ťažké, namáhavé a veľmi veľmi pekné“, popisuje
svoje práve prežité zážitky Armin Berger večer po svojom návrate
zo svojej jazdy na Jakobskej ceste.
Od 4. augusta až do 3. septembra 2009 bol na cestách, urazil 1422
kilometrov, dvakrát zmokol a na celej trati nemal žiadnu poruchu.
Iba prehadzovačku bolo potrebné z času na čas doštelovať. Už pred
20 rokmi mal Armin Berger myšlienku zúčastniť sa pútnickej cesty.
Pôvodne mali byť jeho cieľom Lourdy. Ťahač Speedy-B26 si zakúpil
dnes už 66-ročný pre svoju pútnickú jazdu po Jakubovej ceste.
Východzím miestom jeho púte bol St. Jean-Pied-de-Port vo
Francúzsku. Šesť až osem hodín denne jazdil, najazdil pri tom
denne 60 až 70
kilometrov. Aby vystačil so svojimi silami, jazdil do kopca obzvlášť
pomaly.

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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MOBILITA A RADOSŤ Z TRÉNINGU

Pre vozíčkara s nožnou funkciou je Speedy-Pedalofit na
jednej strane prostriedkom na premiestňovanie sa pre
vybavovanie potrieb bežného dňa, ale zároveň aj
ideálnym tréningovým nástrojom. Pohyby pôsobia
stimulujúco na srdcovo-cievny systém a zabraňujú tým
zbieraniu tekutín v tkanive - vzniku tzv. „vody v nohách“.
7-stupňová-Shimano prevodovka v náboji kolesa
disponuje riadiacou oblasťou až 248 %. To znamená, že
je k dispozícii dostatok malých prevodov na to, aby bolo
možné zariadenie Speedy-Pedalofit aj pri nastavenej
krátkej vzdialeností kľúk a malom nasadení sily uviesť
do pohybu. Obsluha riadenia je vykonávaná len jednou
rukou. V základnej verzii sa na tento účel používa
spoľahlivý otočný prepínač v rukoväti, ktorý môže byť
namontovaný podľa želania na pravej alebo ľavej strane.
Aj keď je možné štandardnú spätnú brzdu rozšíriť o

Stojan pre bezpečné uloženie
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Špeciálny chránič reťaze

dodatočnú ručnú brzdu z palety príslušenstva, všetky
riadiace prvky sú namontované na jednej strane riadidla.
Toto je výhoda predovšetkým pre hemiplegikov.
Mnohými možnosťami nastavenia je možné zariadenie
Speedy-Pedalofit individuálne prispôsobiť druhu a
stupňu postihnutia, sile svalov a pohyblivosti nôh.
Zodpovedajúce
pedály
z
palety
príslušenstva
zabezpečujú nohy a umožňujú tak uskutočňovať pohyb
vozíka tlačením alebo ťahaním.. Ak jedna noha tlačí,
automaticky sa druhá noha ohýba. Ak jedna noha nemá
žiadnu alebo iba veľmi málo sily na zatlačenia, pomôže
jej druhá potiahnutím. Tým je umožnené, že SpeedyPedalofit sa uplatní aj pri jednostranných ochrnutiach
alebo pri amputáciách nôh a je možné ho ovládať aj
jednou nohou.

Dĺžkovo nastaviteľné šlapacie kľuky

Ľahko a rýchlo nastaviteľné
riadidlo

Kto je odkázaný na používanie vozíka,
ale môže pomocou nôh vykonávať
pohyby, tomu otvára Speedy-Pedalofit
nepoznaná možnosti tréningu,
ktoré podstatne zlepšujú kvalitu života.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• spätná brzda
• skladacie riadidlo
• otáčací prepínač na rukoväti
• 7-stupňová Shimano prevodovka v náboji
kolesa
• špeciálny kryt na reťaz
• integrovaný počítač v ráme so 7 funkciami
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• zvonček

• manuálny zdvíhací systém
• spojovací systém
• stojan
• dvojité lakovanie práškovou farbou
• štandardná farba: strieborná
Príslušenstvo
• dĺžkovo nastaviteľné kľuky
• dodatočná ručná brzda
• klzné pedále
• upevňovacia dlaha na nohu

• upevňovacia dlaha na nohu s lýtkovou
oporou
• automatické zaistenie zdvíhacieho
systému
• LED sada reflektorov
• kombinácia s voľnobežným nábojom s
dodatočnou brzdou
• Hometrainer
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Eberhard Schulz, „Speedy mobil“ 2/2008
Od marca do augusta prejazdil Eberhard Schulz okolo 1000 kilometrov
so svojím novým zriadením Speedy-Pedalofit – a pritom schudol päť až
šesť kilogramov. Schudnutie však nebolo jeho cieľom, hovorí 50-ročný
Eberhard z Herborn-Seelbachu. Oveľa dôležitejšie pre neho je trénovanie
jeho kondičky na čerstvom vzduchu. A pravidelný tréning už ukazuje
svoje pôsobenie. Aj keď lekári nevedia zistiť, čo mu chýba (od roku 2004
je odkázaný na použitie vozíka a v roku 2006 sa ukázalo, že pôvodná
diagnóza MS nebola správna), pohyb mu veľmi pomáha. Jeho nohy sú
silnejšie a celkovo sa cíti lepšie. Jeho obľúbená trať vedie k Aatalsee,
tam a späť približne 32 kilometrov. Na prídavnom zariadení SpeedyPedalofit si Eberhard Schulz najviac cení jeho kompaktnú konštrukciu,
ktorá mu umožňuje jednoducho zariadenie prepravovať automobilom.

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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PRÍDAVNÉ ZARIADENIE S
INTELIGENTNOU PODPOROU
MOTORA

Prídavný pohon Speedy-Duo 2 bol vyvinutý pre
používateľov, ktorý kombinuje ručný pohon a v prípade
potreby aj podporu výkonným motorom. Tak umožňuje
takmer každému vodičovi bez váhania prekonávať dlhé,
nezjazdné trate a strmé stúpania alebo počas
nepriaznivej zdravotnej situácie pomôcť vykonávať veci
bežného života s menším vynaložením síl.
Základom prídavného pohonu Speedy-Duo 2 je SpeedyBike so všetkými svojimi známymi výhodami:
jednoduchý spojovací a zdvíhací systém, robustná
konštrukcia rámu, ľahká obsluha, bezpečné jazdné
vlastnosti pri extrémnej manévrovateľnosti, mnohé
individuálne možnosti nastavenia, veľkorysá základná
výbava a široká paleta príslušenstva. Rozhodujúcim
dodatočným znakom pohonu Speedy-Duo 2 je však
motor s riadením otáčok. Vodič získava týmto prídavným
zariadením Speedy-Duo 2 prakticky dva prístroje v
jednom zariadení: pri vypnutom motore je to prídavné
zariadenie s ručným pohonom; pri zapnutom motore
prídavné zariadenie na ručný pohon, kde sila svalov je
podporovaná pomocou elektrického motora.
Podpora motorom znamená, že silu, ktorú vynakladá
vodič do otáčania kľúk je vyhodnocovaná riadením
otáčok a keď je to potrebné, pridá sa aj sila motora.
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Vodič tak získa podporu od prvej sekundy a pri nájazde
ako aj stúpaniach získava pomocnú silu. Pritom veľkosť
sily, ktorú je potrebné vynaložiť do otáčania kľúk, je
možné pomocou nastavovacej páčky krútiaceho
momentu ľubovoľne nastaviť a kedykoľvek zmeniť.
Riadenie krútiaceho momentu motora znamená aj to, že
sa podpora motora automaticky zapína a vypína. Tak
reaguje riadenie napríklad pri jazde po rovine bez
podpory motora s automatickým zapínaním, keď terén
začne stúpať. Taktiež opačne, pri zapnutom motore
napr. pri zmene povrchu vozovky z hrboľatého povrchu
na asfaltový alebo pri poklese sily vetra.

Ukazovateľ kapacity

Páka pre nastavenie krútiaceho
momentu

Speedy-Duo 2 „myslí a cíti spolu s vami“.
Tam kde končia hranice bežného vozíka
najmä vzhľadom na zdravotnú formu či
profil trate, tam pomôže zabudovaný
elektromotor.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• V-Brake- a kotúčová brzda
• priame kľuky
• ergonomické rukoväte s prepínaním
prehadzovačky, pákou brzdy a dodatočnou
brzdovou páčkou
• 8-stupňová-Shimano-reťazová
prehadzovačka
• systém ochrany pre bovdenové lanká
• špeciálny kryt reťaze
• napínač reťaze integrovaný v ráme
• počítač so 7 funkciami integrovaný v ráme
• ukazovateľ kapacity s kolískovým
spínačom pre zapnutie/vypnutie
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• zvonček

• automatický zdvíhací systém
• spojovací systém
• krútiacim momentom ovládaný motor
• odoberateľné akumulátory (2 x 12 V / 12
Ah)
• nabíjačka
• nastaviteľný a odoberateľný stojan
• dvojité lakovanie práškovou farbou
• štandardná farba: strieborná
Príslušenstvo
• V-kľuky
• spätná brzda so spínačom na ráme
• prepínač ovládaný bradou, účelný pri
Tetrarukovätiach
• vodorovné rukoväte
• Tetrarukoväte 1, s upevnením na ruku

• Tetrarukoväte 2,s upevnením na
predlaktie
• Tetrarukoväte 3, s upevnením na ruku a
predlaktie
• nosič batožiny
• vymeniteľná sada akumulátorov
• doplnková nabíjačka akumulátorov
• LED-sada osvetlenia
• dvojitý predný reflektor s držiakom a
kabelážou, zadný reflektor
• ochrana reťaze z teflonovej rúry
• opierka nôh
• Speedy - batoh
• Hometrainer
• predĺženie stojana
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA
Hans-Joachim Wöbbeking, „Speedy mobil“ 1/2007

Ako predseda spolkového zväzu Polio a hovorca rady spotrebiteľov
nemeckých dráh musí byť stále v pohybe. Zároveň kvôli svojmu
postihnutiu (Post-Polio syndróm, neskoršie následky detskej obrny)
musí so svojimi silami úsporne hospodáriť. Toto by nebolo bez
prídavného zariadenia Speedy-Duo 2 možné. „Lepšie riešenie
momentálne neexistuje“, hovorí Hans-Joachim Wöbbeking a SpeedyDuo 2 je jeho stály spoločník na cestách. Pre ľudí ako je on, ale aj
pacientov s diagnózou ochorenie MS, je Speedy-Duo 2 ideálnou
pomôckou. Záťažovo závislé pripájanie motora mu pomáha
prekonávať situácie, keď potrebuje pomoc, napr. pri jazde do kopca.
Taktiež každý deň je iný. Keď sa necíti dobre, preberá zariadenie
väčšiu záťaž.

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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SILNÝ BALÍK S VEĽKÝM DOJAZDOM

Speedy-Elektra 2 ponúka vysoký jazdný komfort s
optimálnymi jazdnými vlastnosťami a extrémnym
výkonom motora. Tak dokáže bez problémov
prekonávať lesné chodníky, lúky, štrkoviská, kamenné
dlažby, zasnežené chodníky ale aj strmé stúpania. Ako
u všetkých Speedy zariadeniach aj pri zariadení
Speedy-Elektra 2 sa malé predné kolieska vozíka, ktoré
sú zodpovedné za zdrvujúce otrasy počas jazdy na
nerovnej
vozovke,
patentovaným
zdvíhacím
a
spojovacím systémom zodvihnú. Pomocou elektricky
výškovo nastaviteľného stojana s pamäťovou funkciou
sa prídavné zariadenie Speedy-Elektra 2 na milimeter
presne prisunie k vozíku a pomocou sily motora sa
pridvihne. Zdvihnutie predných koliesok znižuje valivý
odpor vozíka. Tak zabezpečujú integrované akumulátory
a moderný 6 km/h motor v náboji kolesa vodičovi pri
zvýšenej ochrane voči prevráteniu dozadu vysoký
dojazd. Pomocou riadiacej rukoväte ovládania plynu sa
sila a rýchlosť dajú veľmi precízne dávkovať. Pri
spätnom otočení rukoväti plynu motor automaticky
zabrzdí súpravu. V súlade s vynikajúcimi manévrovacími
schopnosťami je možné prídavné zariadenie SpeedyElektra 2 aj v tlačenici ľudí veľmi citlivo ovládať.
Pomocou kľúčového spínača v kokpite sa prídavné
zariadenie nielen zapína a vypína, ale Speedy-Elektra 2
aj zaisťuje pred neoprávneným používaním. Pomocou
rozličných tlačidiel na senzorovom obslužnom
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paneli sa obsluhujú stojany, dvojitý reflektor a húkačka
a určuje smer jazdy dopredu alebo dozadu. Tlačidlá sa
obsluhujú veľmi ľahko a môžu byť ovládané aj
vozíčkármi s postihnutými prstami. Displej kokpitu
spoľahlivo zobrazuje rýchlosť, varovné upozornenia,
stav nabitia akumulátorov a spotrebu akumulátorov.
Bezúdržbové akumulátory sa nabíjajú priamo v
zariadení. Dojazd prídavného zariadenia Speedy-Elektra
2 je možné pridaním druhého zvonku namontovaného
akumulátora zdvojnásobiť. Pri jazde v tme slúžia
zdvojené predné reflektory a spätný LED reflektor,
namontovaný na opierku chrbta vozíka ako bezpečný a
spoľahlivý zdroj osvetlenia.

elektricky zasúvateľný a vysúvateľný stojan s pamäťovou funkciou

kokpit Speedy-Elektra 2

Za peknou karosériou
Speedy-Elektra 2 sa ukrýva
elektromotor a akumulátory,
ktoré dokážu vodiča doviesť
takmer všade.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• motorová brzda
• plynulo regulovateľná plynová rukoväť
• senzorový ovládací panel so
zobrazovačom LED pre rýchlosť, denný a
celkový stav kilometrov,
• ukazovateľ kapacity
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• húkačka
• automatický zdvíhací systém

• spojovací systém
• 6-km/h motor
• akumulátory (2 x 12 V / 18 Ah)
• nabíjačka
• klúčikový spínač pre „ZAP / VYP“
• prepínač smeru jazdy dopredu / dozadu
• elektricky vysúvateľný a zasúvateľný
stojan s pamäťovou funkciou
• dvojité svetlomety vpredu
• LED zadné osvetlenie pre vozík
• dvojité lakovanie práškovou farbou

• farba: červená (RAL 3020),
žltá (RAL 1018), modrá (RAL 5013)
Príslušenstvo
• automatická kotúčová brzda
• dodatočná ručná brzda
• Tetra rukoväť
• Power-Pack
• pomocný nástroj pre prekladanie
• multifunkčná taška

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Monika Bohr, „Speedy mobil“ 1/2008
„Od augusta som hrdá vlastníčka
prídavného zariadenia SpeedyElektra. Po úvodnej hanblivosti
pred novinkou, zvládnutie všetkých
krokov pre prípravu na jazdu
a pomalé
zabehávanie
som
skonštatovala, že je to fantastické
zariadenie. Chcem vám povedať,
že vďaka Speedy sa do môjho
života vrátila veľká časť radosti zo
života, pretože som opäť bližšie k
prírode a môžem navštíviť miesta,
ktoré sú autám nedostupné.“

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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MALÝ ELEKTRICKÝ PARTNER

Speedy-Elight spája moderný dizajn s vysokým jazdným
komfortom. Vďaka svojej extrémne robustnej konštrukcii
je veľmi dobre ovládateľný a v súprave s vozíkom má
oproti iným prídavným zariadeniam Speedy oveľa vyššiu
bezpečnosť proti prevráteniu dozadu. So svojím 6 km/h
voľnobežným motorom a odoberateľnými akumulátormi
má vysoký dojazd, a tým sa stáva ideálnym partnerom
pre vybavovanie bežných denných potrieb v okolí
bydliska a na malé výlety. Bleskovo je zariadenie
Speedy-Elight pripevnené k vozíku. Malé predné
kolieska vozíka sa automatickým zdvíhacím systémom
nadvihnú. Po tom čo sa pohon Speedy-Elight pomocou
praktického kolískového spínača uvedie do stavu
pohotovosti regulátorom plynu v rukoväti sa silou motora
uvedie do pohybu. Pritom regulátor plynu dávkuje silu a
rýchlosť pohybu veľmi presne. 20“ koleso s výpletom so
širokým plášťom a hrubým profilom zabezpečuje veľmi
dobrú ovládateľnosť. Kotúčová a V-Brake brzda pôsobia
nezávisle na sebe. Tak je zdvojnásobená bezpečnosť a
zaistené, že zariadenie Speedy-Elight bude spoľahlivo
zastavené.
Kapacita pri nabíjaní ako aj spotreba akumulátorov je v
prevádzkovom stave zobrazovaná v centrále riadenia
červenou, žltou a zelenou LED kontrolkou.

Tak získava vodič prehľad, ako ďaleko sa môže so
súčasným stavom nabitia dostať a kedy je potrebné
akumulátory dobiť. Akumulátory je možné pomocou
nabíjacieho adaptéru z balíka príslušenstva nezávisle od
prístroja nabíjať. Pomocou nabíjacieho adaptéra je
možné počas jazdenia s prvým paralelne nabíjať druhý
pár akumulátorov a po nabití s vybitým párom
akumulátorov zo Speedy-Elight vymeniť. Akumulátory je
možné bez vzniku popletenia káblov odobrať. Pritom sa
celková hmotnosť zariadenia zníži na iba 14,5 kg a
Speedy-Elight je možné ľahko a pohodlne naložiť.

Ukazovateľ kapacity

Ľahké odobratie akumulátorov
bez popletenia káblov
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Kompaktné rozmery robia
Speedy-Elight ideálnym
prídavným pohonom pre malé výlety,
na dovolenke, v liečebných pobytoch
alebo pre rýchlu jazdu k pekárovi
na rohu ulice.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• V-Brake- a kotúčová brzda
• plynulo regulovateľná rukoväť plynu
• ukazovateľ kapacity s kolískovým
spínačom pre zapnutie/vypnutie
• plynulo nastaviteľný tlmič riadenia
• zvonček
• automatický zdvíhací systém
• spojovací systém
• 6 km/h voľnobežný motor

• krútiacim momentom ovládaný motor
• odoberateľné akumulátory (2 x 12 V / 12
Ah)
• nabíjačka
• nastaviteľný a odoberateľný stojan
• dvojité lakovanie práškovou farbou
• štandardná farba: strieborná
Príslušenstvo
• počítač so 7 funkciami
• nosič batožiny

• výmenná sada akumulátorov
• nabíjací adaptér
• LED osvetľovacia sada
• zdvojené svetlomety vpredu s držiakom a
kabelážou, zadné svetlo
• opierka nohy
• kožená taška pre elektroniku
• predĺženie stojana
• iná farba rámu na želanie

HODNOTENIE ZÁKAZNÍKA Eduard Monzen, „Speedy mobil“ 1/2008
„Po mojom odchode do dôchodku v roku 1991 som pracoval v Duderstadte ako turistický
sprievodca mestom. Žijem v tomto meste od roku 1960 a veľmi si vážim a mám rád už viac ako
tisícročné mesto odborných diel v Eichsfelde. Veľmi rád som v časoch môjho „dôchodkového“
stavu sprevádzal najrozličnejšie skupiny cez mesto a jeho okolie. Kvôli ochoreniu som musel túto
nádhernú úlohu ukončiť. Mojou diagnózou je spinálnokanálová stenóza a už niekoľko rokov som
odkázaný na používanie vozíka.
Keď mi bol pred dvomi rokmi predstavený Speedy-Elight, hneď ma oslovil a zakúpil si ho. Jeho
zakúpením sa mi vrátil opäť kúsok životnej kvality. Odvtedy sa môžem samostatne pohybovať a
dosiahnem takmer každý cieľ.
Čo mohlo byť bližšie, ako znovu vykonávať úlohu sprievodcu mestom, tentoraz ale vo vozíku so
Speedy-Elight. V auguste minulého roku mi zverili dámy a páni z mestských informácií skupinu
návštevníkov. Jednalo sa pri tom o skupinu postihnutých z Ludwigshafenu, ktorí navštívili na pár
dní Duderstadt.“

Úplné hodnotenia zákazníkov si môžete prečítať na internete.

www.speedy.de
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PRE DVOCH S ROVNAKÝM CIEĽOM

Či sa jedná o výlety s celou rodinou alebo dennú jazdu
do školy : Speedy tandem prináša všetkým veľa zábavy.
Jazda s ním je jednoduchá, riadenie bezproblémové a
pri tom je výslovne veľmi obratný ; prakticky ako celkom
bežný bicykel. Pritom pohodlné veľmi nízko položené
sedlo rámu umožňuje pohodlné nastupovanie a
vystupovanie.
Deti rovnako ako dospelí vozíčkári sa môžu pripojiť so
svojím vozíkom k speedy-tandemu.
Po dosiahnutí cieľa, je možné pomocou patentovaného
spojovacieho a zdvíhacieho systému bleskovo len s
niekoľkými hmatmi vozík odpojiť.

špeciálne zariadenie na transport je v príslušenstve.

V ráme integrovaný mechanizmus proti preklopeniu
pracuje nezávisle na systéme vyrovnávania výšky a
otáčacom mechanizme. Tým je zabezpečené u
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zariadenia speedy tandem, že aj pri najvyššom
zabezpečení pred prevrátením sa jazdné a riadiace
správanie zariadenia javí používateľovi ako u bežného
bicykla. Ani zadný jazdec vo vozíku vďaka tejto
výnimočnej konštrukcii nie je prekvapený, keď jazdec na
bicykli vykoná náhle nepredvídané pohyby, len toto
správanie pri riadení vodiča bicykla precíti.
Vyklopiteľné ohraničujúce osvetlenie dáva informáciu
vodičom prechádzajúcom popri tandeme, že majú
zachovať dostatočný odstup od speedy-tandemu. To
zabezpečuje pre vodiča bicykla i vozíka viac
bezpečnosti v cestnej premávke.

es
Speedy-Tandems.
Základná výbava
• 28“-kolesá s výpletom
• V-Brake vpredu, spätná brzda vzadu
• ergonomické pogumované rukoväte s
prepínačom rýchlostí / vpravo brzda
• 8-stpňová-Shimano-prehadzovačka v
náboji kolesa
• celoplošne uzavretý chránič reťaze
• počítaš so 7 funkciami
• nosič batožiny
• zvonček
• manuálny zdvíhací systém

• spojovací systém
• zdvojený podperový stojan
• halogénové osvetlenie s parkovacím
svetlom vpredu
• výklopné LED ohraničujúce osvetlenie s
parkovacím svetlom vzadu
• LED zadné osvetlenie pre vozík
• dynamo v náboji kolesa
• ochrana chodidiel pre vodiča vozíka
• gélové sedlo
• dvojité lakovanie práškovou farbou
• štandardná farba: strieborná

Príslušenstvo
• olejovotlakový klzný brzdný systém pre
vozík (od 40 kg váhy vozíčkára povinnosť,
tiež dodatočne namontovateľný)
• zariadenie na transport na zadnej plošine
• podporný motor vrátane nabíjačky a
odoberateľného páru akumulátorov
• bezpečnostný stolík
• Mountain-Drive prehadzovačka
• iná farba rámu na želanie

www.speedy.de
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SPOLOČNE SILNÍ,
SAMOSTATNE NEZÁVISLÝ

Každý vozíčkár využívajúci ručný pohon pozná tento
problém: Aj keď vodič bicykla len pomaly krúti pedále,
jazdí vozíčkár vždy takmer na hranici svojich síl, aby
dokázal udržať rýchlosť cyklistu. Tak je úplne
prirodzené, že predovšetkým pri dlhých tratiach sa jeho
sily rýchlo vyčerpajú. So speedy-teamwork sme na to
vyvinuli riešenie: Iba s niekoľkými hmatmi je možné
rýchlo a jednoducho k vozíku pripojiť zariadenie speedyteamwork a pomocou rýchlouzáveru spoľahlivo zaistiť.
Predné koleso sa pripevní pomocou upínacej gumy na
držiak opierky chrbta a je prepravované spolu. Cyklista
môže teraz podporiť vozíčkára, takže obaja vodiči
vynaložia iba silu, ktorú majú k dispozícii a pohybujú sa
rovnakým tempom.

Tým nie je nikto nevyťažený ani preťažený. Tak ponúka
speedy-teamwork postihnutým i zdravým osobám
spoločné športové výzvy. Speedy-Teamwork je možné
používať aj sólovo a jazdí sa s ním ako s bežným
ležadlovým bicyklom. Chrbtica sa nachádza pri tom v
podopretej polohe. V tejto polohe je možné dostať do
pedálov značnú silu, bez toho že by sa v ramenách a
hornej časti tela vytvárala zodpovedajúca protisila.
Len pomocou niekoľkých hmatov sa dá sedačka a
pedále plynulo nastaviť na dĺžku nôh vodiča. Reťaz sa
pri tom napína automaticky. Reťaz je chránená
teflónovým krytom a chráni oblečenie pred znečistením.

Prestavenie ložisko šlapacieho
pohonu s rýchloupinákom

osvetlenie

www.speedy.de

obojstranná kotúčová brzda

dĺžkovo nastaviteľné šlapacie páky
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Určite je možné použiť Speedy-Teamwork aj sólovo
ako ležadlový bicykel. Ale spoločná jazda s
vozíčkárom jednoznačne zvyšuje faktor
zábavy a spolupatričnosti.

Základná výbava
• 20“-koleso s výpletom
• obojstranné kotúčové brzdy
• 170 mm šlapacie kľuky
• ergonomicky formované rukoväte
• 8-stupňnová Shimano
prehadzovačka v náboji kolesa s
otočným prepínačom na pravej
rukoväti
• páka brzdy na ľavej a pravej
rukoväti
• kryt reťaze z teflonovej rúry
• automatický napínač reťaze
• počítač so 7 funkciami
• zvonček
• halogénové osvetlenie vpredu s
funkciou parkovacieho osvetlenia,
• LED zadné osvetlenie s funkciou
parkovacieho osvetlenia
• plynulo nastaviteľné poloha pedálov podľa
osobných mier
• polohovo a výškovo nastaviteľný volant
• polohovo nastaviteľná čalúnená sedačka
• opierka chrbta s nastaviteľným sklonom
• dvojité lakovanie práškovou farbou
• štandardná farba: červená (RAL 3003)

Jednoduché a rýchle pripojenie:
Predné koleso sa odoberie a vidlica
Speedy-Teamwork sa pripojí na
násadu na vozíku. Následne sa
pripevní predné koleso na zadnú
stranu opierky chrbta. A následne
ste ako tím pripravení na jazdu.

Príslušenstvo
• spojovací systém pre vozík
• držiak predného kolesa na opierke chrbta
• dĺžkovo nastaviteľné šlapacie kľuky
• opierka nôh
• opierka nôh s oporou lýtka
• Mountain-Drive prehadzovačka
• iná farba rámu na želanie
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S VOZÍKOM K MORU

Speedy-Buggy je ideálnym pomocníkom pre ľahší pohyb
vozíka na nespevnenom alebo nerovnom povrchu. Je
vhodný ako pomôcka pre tlačenie doprovodnou osobou
ako aj na ľahšie poháňanie samotným vozíčkárom.
Pri jazde na nerovnom povrchu, ako napr. Po kamennej
dlažbe alebo tráve, sa použitím prídavným zariadenia
Speedy Buggy enormne znížia otrasy vozíka a jeho
rolovanie sa výrazne uľahčí. Podiel na tom má to, že aj
tu sa malé predné kolieska vozíka nadvihnú. Na
nespevnenom povrchu,
ako napr. piesku na pláži,
sa vďaka širokej dotykovej
ploche pneumatiky takmer
úplne zabráni preboreniu
Buggy kolieska. Práve v
kombinácii s offroadovými
alebo zdvojenými kolesami
je Speedy-Buggy preto
ideálnym pomocníkom
predovšetkým na
nespevnenom pieskovom
povrchu. Klzné ložisko je
vodotesné.
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Preto je možné so Speedy-Buggy zájsť priamo do mora
bez obáv, že sa poškodí.
Svojimi malými rozmermi sa Speedy-Buggy veľmi dobre
prepravuje aj v osobnom automobile. Ak už používate
iné zariadenie Speedy, je možné na už namontovaný
prípravok na pripájanie Speedy zariadení, pripojiť aj
Speedy-Buggy. Je to optimálne prídavné zariadenie,
ktoré sa podľa potreby dá spontánne použiť.

Jazda s vozíkom môže byť veľmi unavujúca – najmä
keď povrch zabraňuje rolovaniu malých predných
koliesok. Der Speedy Buggy veľmi podstatne
uľahčuje samostatný pohyb vozíka vozíčkárom
aj tlačenie doprovodnou osobou.

Príslušenstvo

1

Speedy offroadové kolesá pre vozík
Na zasnežený a nerovný povrch

2

Speedy dvojité kolesá na vozík
Na nespevnený a pieskovitý povrch

www.speedy.de
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Odborné poradenstvo

Skúšobná jazda
Pri prvom stretnutí, ktoré sa spravidla uskutoční po
telefonickom dohodnutí si termínu, vám príslušný
regionálny poradca predvedie vaše želané zariadenie.
Predvedenie zariadenia Speedy sa môže uskutočniť
v centrále Speedy v Delbrücku,
v jednom zo servisných stredísk alebo tiež u vás doma
v bežnom prostredí. Váš odborný predajca vám
zodpovie nielen všetky technické otázky, môžete sa
s ním porozprávať aj o prípadnom príslušenstve pre
optimálne prispôsobenie na vaše postihnutie –
a samozrejme dostanete príležitosť na dôkladnú
skúšobnú jazdu. Počas prezentácie môžete položiť aj
otázky ohľadom úhrady nákladov na zariadenie
zdravotnou poisťovňou alebo iným nositeľom nákladov.

Najvyššiu prioritu u Speedy má odborné poradenstvo
našich pracovníkov v oblasti predaja. Každý odborný
poradca Speedy disponuje fundovanými vedomosťami
a bohatými vedomosťami.
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Dobrý servis má u Speedy mnoho aspektov –
kompetentné poradenstvo, individuálnu
montáž a rýchle opravy sú len niektoré z nich.

Dodávka zariadenia a montáž spojovacieho
zariadenia
Aby ste získali maximálny osoh z vášho Speedy
zariadenia, je potrebné splniť dva základné predpoklady:
po prvé spojovacie zariadenie musí byť starostlivo
pripevnené na vozík a za druhé zariadenie musí byť
prispôsobené presne na vašu veľkosť a postihnutie. O
splnenie oboch predpokladov sa postará príslušný
odborný poradca. Na to sú potrebné technické
skúsenosti odborného poradcu a vaša prítomnosť.
Nezasielame naše zariadenia našim zákazníkom, ale
odovzdávame ich osobne. Pre dodávky a prispôsobenie
platí rovnako ako pre predvádzacie termíny – môžu sa
uskutočniť v Speedy centrále v Delbrücku, v jednom zo
servisných stredísk Speedy alebo aj vo vašom obvyklom
prostredí u vás doma.

Opravy a údržba
Aj dlhý čas po kúpe a dodaní zariadenia sme pripravení
vám pomôcť riešiť eventuálne vzniknuté problémy. Ak sa
pri dodávke a prvej jazde objavia ešte otázky k správnej
obsluhe zariadenia, radi ich zodpovieme. Pokyny na
správnu údržbu a starostlivosť nájdete v podrobných
návodoch na používanie.
Ak sa vyskytne niekedy porucha alebo väčší problém,
stačí nám zavolať. Výberom zariadenia Speedy máte
istotu, že dostanete rýchly a spoľahlivý servis.
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ZÁKAZNÍCKY ČASOPIS – „SPEEDY MOBIL“
Pravidelne vás informujeme v našom zákazníckom
časopise o všetkom, čo je zaujímavé v oblasti jazdy na
vozíkoch. Nás zaujíma, aké skúsenosti získali naši
zákazníci so zariadeniami Speedy a ako sa pomocou
nich zmenil ich život. Na jednej strane chceme zistiť, aké
požiadavky majú naši zákazníci, aby sme mohli naše
prístroje ďalej vyvíjať. Na druhej strane chceme našim
novým zákazníkom pomôcť pri výbere správneho
zariadenia a aj umožniť si zariadenie Speedy
jednoducho prísť vyskúšať. Spektrum tém je veľmi
široké. Informujeme vás o nových technických trendoch,
prezentujeme profily zaujímavých Speedy zákazníkov,
dávame rady na cestovanie a praktické tipy pre
zaobchádzanie so zariadeniami. Chceme vás týmto
pozvať, používať „Speedy mobil“ sami pre seba.
Informujte nás, čo by vás na tému jazda na vozíkoch
zaujímalo. Možno váš návrh alebo príspevok nájdete už
v nasledujúcom vydaní časopisu. Každý záujemca
z radu vozíčkárov si môže bezplatne abonovať časopis
„Speedy mobil“. Jednoducho nám zavolaj alebo zašlite
vyplnený formulár na internete.

Ďalším dôležitým aspektom zriaďovania servisných
stredísk je okrem starostlivosti o zákazníkov aj
upevnenie spolupráce s odbornými predajcami,
sanitárnym zariadeniami a športovými združeniami v
okolí.
Tak sa v našich servisných strediskách počas
celého roka konajú rôzne podujatia, na ktorých sú
prezentované naše výrobky a možnosti športovania,
ktoré okrem používania zariadení Speedy uľahčujú
vozíčkárom každodenný život a podporujú
pohyblivosť.
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INTERNET
Na stránke
www.speedy.de nájdete
podrobné zobrazenie
Speedy výrobkov. Všetky
informácie sú vzdialené
len na jedno kliknutie.
Okrem malých filmových
ukážok používania
jednotlivých zariadení, vás
na stránke denne
informujeme
O najnovších inováciách
spoločnosti Speedy RehaTechnik GmbH. Navštívte
našu webovú prezentáciu
na : www.speedy.de.

Výhradný distribútor na Slovensku:

Servis INVO s.r.o.
Majerská 16
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4143286,88 Fax: 048/4146690
www.servisinvo.sk
e-mail: info@servisinvo.sk

Speedy Reha-Technik GmbH
Habichtsweg 7a
33129 Delbrück
Tel.: (0 52 50) 4 12 14
Fax: (0 52 50) 4 13 14
Internet: www.speedy.de
E-Mail: info@speedy.de
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