
Stor, men stadig aktiv!
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Flo-tech Contour

er den ideele bariatrisk pude specielt 
beregnet til den tunge bruger. Den er 
fremstillet i konturformet, formstøbt 
skum, som giver let støtte samt let 
aflastning i forhold til tryksår.

Egenskaber og tilbehør

Hel delbar fodplade

Fodpladen er delbar i 3 dele. Den 
midterste del kan let tages af ved 
forflytning til og fra kørestolen.

Tekniske data

Invacare  
XLT Max

505/ 555/  
605 mm

500 / 550 /  
600 mm 

0 - 14° 440 - 520 mm ± 10° 400 -  
490 mm

380 - 480 mm 
270 - 370 mm 
højt monteret

Sædebredde 
+ 210 mm

930 - 1080 mm 790 - 1100 mm

Stel farver

XLT Max - DK - 03/2017

15.5 kg 180 kg 11.1 kgInvacare  
XLT Max

Betræk

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde
Benstøtte- 

længde Sædevinkel Rygvinkel Totalbredde

Total højde

Totallængde 
inkl. 

benstøtter Total vægt
Max 

brugervægt Transportvægt Crashtestet

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk

ISO 7176-19

Ryghøjde

Blå Rød

Store muligheder 

Invacare XLT Max er konstrueret, så 
den lever op til kravene hos den store, 
aktive bruger. Maximal sikkerhed og 
stabilitet samt særlige støttemuligheder 
i kombination med gode køreegenskaber 
gør XLT Max til den ideele aktive 
fastrammestol også til bariatriske brugere 
med en vægt op til 180 kg. Denne lette, 
men robuste kørestol hjælper brugeren 
til at fastholde og forbedre mobilitet og 
uafhængighed i dagligdagen.

Fodbøjle

Som standard 
tilbydes en 
fast titanium 
fodbøjle.

XLT Max er en aktiv 
fastrammekørestol ideel til 
den aktive bruger med en 
brugervægt op til 180 kg. 
Chassiset er lavet af slidstærkt, 
robust og let titanium med 
sædebredder op til 600 mm.  
XLT Max giver brugerne mulighed 
for en let støttende siddestilling, 
som er forudsætningen for at 
bevare selvstændig mobilitet og 
en aktiv livsstil.

Styrke til et aktivt liv 

XLT Max er en titanium fastrammekørestol, hvor brugeren kan få ønsket om en 
kørestol med stabilitet og styrke opfyldt. Der er 3 sædebredder og 3 sædedybder 
samt en række drivhjulspositioner at vælge imellem. Det er i øvrigt muligt at 
anvende en del af tilbehøret fra Invacare’s øvrige tilbehørssortiment til kørestole.

Sort Grå Børstet titanium 
(Standard) Orange Sort Jemima


