
LIIKKUMINEN

KEVÄT- JA KESÄKAMPANJA: 
POLKUPYÖRÄT JA
KÄSIPOLKUPYÖRÄT -10 %

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



LIIKKUMINEN

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | 
STRICKER CITY

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot STRICKER CITY

Vaihteet 7-, 8- tai 11-vaihteinen Shimano

Ajopyörä 20” Marathon / lisävarusteena 24”

Poljinkahvat Vertikaaliset ja horisontaaliset

Värivaihtoehdot Musta, hopeanharmaa, sininen, punainen

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | STRICKER CITY

Stricker City on pyörätuoliin liitettävä 7-, 8- tai 11-vaihteinen 

käsipolkupyörä, joka on helppo kiinnittää lähes jokaisen pyö-

rätuolin eteen riippumatta runkoputken paksuudesta ja kul-

mista. Stricker käsipolkupyörät räätälöidään eri varustevaih-

toehdoilla asiakkaan toiveiden mukaiseksi. 8- ja 11-vaihteiset 

mallit ovat saatavilla vain ketjuvetoisena versiona, 7-vaihtei-

seen voi valita hihna- tai ketjuvedon. Valittavana on myös 

erilaisia polkimia, eri vaihdetankovariaatioita ynnä muita lisä-

varusteita. 

Käsipolkupyörällä liikkuminen on täysin eri maailma kelaami-

seen tottuneelle pyörätuolin käyttäjälle. Pyörivä kelausliike on 

monipuolinen ja se kuormittaa käsien ja hartiaseudun lihaksia 

monipuolisesti ja tasapainoisesti kelaamiseen verrattuna, joka 

on varsin yksitoikkoinen liike. Stricker käsipolkupyörän kiin-

nittäminen on helppoa. Pyörätuolin käyttäjä voi pyörätuolissa 

istuen kiinnittää käsipyörän pyörätuoliinsa.

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



LIIKKUMINEN

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | 
STRICKER ULTRA

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot STRICKER ULTRA

Vaihteet DualDrive 3 x 8

Ajopyörä 
20” Marathon / 24” Kenda / 

26” Rohloff

Tekniikka Ketjuvetoinen

Värivaihtoehdot Musta, harmaa, sininen, punainen

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | STRICKER ULTRA

Stricker Ultra on pyörätuoliin liitettävä 24-vaihteinen käsipol-

kupyörä, joka on helppo kiinnittää lähes jokaisen pyörätuolin 

eteen riippumatta runkoputken paksuuksista ja kulmista.

Stricker Ultra on tarkoitettu vauhdikkaampaan menoon ja 

lenkkeilyyn pidemmille matkoille. Ultrassa on vakiona laaja 

kirjo varusteita mm. levyjarru ja vaihtaja polkimissa. Saatavilla 

myös erikokoisilla ajopyörillä. 

Yksilöllinen ja jokaiselle sopiva ajoasento on saavutettavissa 

helposti, koska poljinkorkeutta voidaan säätää välillä 78-89 

cm. Käsipyörän käyttö on pyörätuolinkäyttäjälle monipuolista 

lihaskuntoharjoitusta, koska pyörittävä liike on monipuolinen 

ja kuormittaa käsien ja hartiaseudunlihaksia tasapainoisem-

min kuin pyörätuolin kelausliike, joka on varsin yksipuolinen.

Saatavana myös tetravarustuksella.

Vakiovarustus:

• Automaattilukitus

• Leveä poljinote

• Matka-/nopeusmittari

• Levy- ja seisontajarru

• Ergo-poljin-grippivaihtaja

• Tukijalat

• Etu- ja takavalot

• Soittokello

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



LIIKKUMINEN

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | COSTA

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot COSTA 

Vaihteet 8 tai 27

Pyörät 26”

Rungon materiaali Alumiinirunko 

Takapyörän camberkulma 12° – 6° 

Jarrut Twin-etujarrut

Paino alkaen 16 kg

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | COSTA

Italialaisen OffCarrin Costa on kevyt ja monipuolinen kolmi-

pyöräinen käsipolkupyörä. Costa-käsipolkupyörä toimii kai-

kissa maastoissa ja se voidaan valita joko 8- tai 27-vaihteisena 

mallina. 

Rungossa korkeammalla sijaitseva istuin helpottaa siirtymisiä 

pyörään ja siitä pois. Istuimen korkeutta ja istuinkulmaa sekä 

selkäosan kulmaa voidaan säätää tarpeen mukaan. Costa-kä-

sipolkupyörässä jalat jäävät istuessa 90° kulmaan ja jalkalau-

taa voidaan säättää eri asentoihin.

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



LIIKKUMINEN

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | 
SOPUR SHARK RS

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot SOPUR SHARK RS

Istuinleveydet 34–42 cm

Istuinsyvyydet 25–30 cm

Rungon materiaali Alumiini

Rungon väri 32 värivaihtoehtoa

Takapyörä Alumiini tai hiilikuitu

Taka-akseliputki Alumiini tai hiilikuitu

Max. käyttäjän paino 125 kg

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | SOPUR SHARK RS

Uusittu Sopur Shark RS kilpakäsipyörä edustaa alansa huip-

pua. Runko on muotoiltu ajoasennon kannalta todella ergo-

nomiseksi ja aerodynaamiseksi. Sharkin perinteisesti parhaat 

ominaisuudet eli säädettävyys ja vääntöjäykkyys ovat paran-

tuneet entisestään ja samalla myös käsipyörän painoa on saa-

tu tiputettua edellisiin malleihin verrattuna. 

Myös Sopur Sharkin muut komponentit, kuten vanteet, 

vaihtajat ja jarrut ovat huippuluokkaa. Sopur Shark on myös 

SportTeamiin kuuluvan Suomen käsipyöräilyn kärkinimen 

Jani Peltopuron valinta.

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



LIIKKUMINEN

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | 
SOPUR SHARK RT

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot SOPUR SHARK RT

Istuinsyvyys 30 cm

Rungon leveys 38 / 40 / 42 cm

Selkänojan kulmasäätö 20° - 60°

Rungon väri Sininen, punainen, musta tai valkoinen

Rungon materaiaali Alumiini

Vaihteet 3x9 Sram liipasinvaihtaja

Kammen pituus 175 mm

KÄSIPOLKUPYÖRÄ | SOPUR SHARK RT

Uusi Sopur Shark RT käsipolkupyörä on kehitetty käsipyöräi-

lyn harrastajille. Se on käyttö- ja ajo-ominaisuuksiltaan lähes 

kilpakäsipyörän veroinen, mutta huomattavasti edullisempi 

hinnaltaan. Sopur Shark on kevyt, mutta siitä huolimatta siinä 

on tukeva rakenne ja sen kanssa pyöräily on hauskaa ja vai-

vatonta. 

Sopur Shark on säädettävissä monipuolisesti ja käsipyörän voi 

mitoittaa yksilöllisesti. Yksilöllinen ajoasento saavutetaan hel-

posti, koska poljinkammen kiinnitys on säädettävissä etu- ja 

takasuunnassa sekä ylä- ja alasuunnassa. Uutuutena käsipyö-

rässä on myös innovatiivinen seisontajarru. Tällä menopelillä 

keräät aivan varmasti niin katseet kuin kommentitkin.

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



LIIKKUMINEN

SKEPPSHULT S3 -POLKUPYÖRÄ 
 

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

SKEPPSHULT S3 -POLKUPYÖRÄ

Skeppshult S3 on turvallinen ja vakaa polkupyörä.

S3 24“polkupyörä sopii sekä lyhyille että pitkille 
ihmisille ja sitä voidaan siten käyttää teinistä  
aikuisikään.

S3 24“ ominaisuuksia ovat matala runko, pieni 
kääntösäde sekä hyvä vakaus.

Pyörän leveys on sovitettu mahtumaan helposti  
80 cm leveästä ovesta.

Yhdistelmä jalkajarru takana ja lukkiutumattomat 
jarrut edessä tekevät pyörästä turvallisemman 
vauhtia hidastaessa.

Seisontajarru-toimintoa voidaan käyttää lastaa-
miseen, tauon pitämiseen sekä silloin, kun pyörän 
pitää muuten pysyä paikallaan.

Polkupyörää on saatavilla 3 tai 7-vaihteisena. 
Vaihteisto on erittäin helposti käytettävissä alim-
masta korkeimpaan ja on näin ollen ihanteellinen 
mäkisessä maastossa tai jos jalkojen voima ei 
muuten ole riittävä. 

Pyörän takaosassa on suuri kori, joka kantaa max 
15 kg:n painoisen lastin.

Valittavissa on kolme runkovärivaihtoehtoa:  
sininen, harmaa ja punainen.

Tekniset tiedot  

Kokonaisleveys 77 cm

Kokonaispituus 180 cm

Askelkorkeus 18 cm

Vakioistuimen korkeus 68-92 cm

Kääntösäde n. 170 cm

Max. käyttäjäpaino 145 kg

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

HALTIJAN KEVÄT- JA KESÄKAMPANJA

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT: 

Oman alueesi edustaja tai

asiakaspalvelu@haltija.fi   |   09 612 2250

Pyörät ja käsipyörät -10 %
Tarjous on voimassa 1.5. - 31.8.2018

-10 %
KOODI: HALTY0218

VOIMASSA: 1.5.-31.8.2018


