
Et aktivt liv med støtte!

Invacare®   



Invacare 

Invacare XLT fastrammestol er den 
ideelle kørestol til dagligt brug. Stolen er 
designet til at kunne justeres til brugerens 
behov, og tilbyder en fantastisk støtte, 
selvstændighed, mobilitet og mulighed for 
at være aktiv.

Invacare ønsker ikke at gå på kompromis, 
når det drejer sig om udvikling. XLT er 
designet og bygget på Rea™ fabrikken i 
Sverige, og brugerne vil nyde godt af Rea's 
traditioner inden for kvalitetsudvikling af 
unikke kørestole.

Egenskaber og tilbehør

Mange muligheder for individuelle løsninger

Tilbehørsprogrammet er stort indenfor fx 
armlæn, benstøtter, skubbehåndtag og hjul.

Perfekt tilpasning 

 kan fås i 3 smarte fastramme versioner: Aktiv 
75° knævinkel med fast fodbøjle, Dynamisk 90° 
knævinkel med fast fodbøjle eller Swing med delte 
benstøtter. 

Hver version har mulighed for individuelle løsninger. 
 er den ideele kørestol til at genvinde, øge 

eller beholde det aktive og selvstændige liv.

Stabilitet, styrke og et aktivt liv

 er konstrueret i ren titanium, hvilket sikrer 
maksimal stabilitet og styrke uden at gå på 
kompromis med den lave vægt. Det brede udvalg af 
unikt tilbehør og flere konfigurationsmuligheder gør, 
at  kan tilbyde brugeren en kørestol med den 
maksimale sikkerhed og støtte, som behøves i en 
travl og aktiv hverdag.

Armlæn 

Flere muligheder for god støtte 
fra forskellige armlæn. Aftagelige, 
flip-up - eller standard armlæn med 
korte eller lange armlænspuder samt 
hemiarmlæn.

Antitip

Antitippen kan nemt klappes væk 
kun vha. foden. Ligeledes kan den 
vinkles udad, for at give mere plads til 
hjælperen.

Sporty hjul 

De sorte højtryksdæk 
”Marathon Evolution” 
er både smarte og 
letkørende.



Egenskaber og tilbehør

Delte benstøtter på XLT Swing 

Kan svinges til side eller ind under 
stolen for at lette forflytning eller 
klare snævre passager.

Forhjulsophæng

Smart forhjulsophæng. Sikrer stabilitet 
og gode køreegenskaber.

Forhjul 

 75 x 24 hårde (3”), 
 100 x 27 halv massiv (4”) 
 125 x 27 halv massive (5”), 

 140 x 37 bløde (5,5”) 
 150 x 27halv massive (6”), 
 150 x 30 blødt (6”), 

 150 x 32 luftfyldte (6”), 
 180 x 40 luftfyldte (7”), 
 180 x 40 bløde (7”)

Dæk 

 massiv,  luftfyldt,  
lav profil,  højtryksdæk, 

 punkterfri,  sorte 
Marathon Evolution.

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

Titanium fodbøjle

Titanium dele giver en lav vægt, 
høj styrke og bedre komfort. Kan 
monteres på Aktiv (75°) eller 
Dynamisk (90°) ramme.
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Invacare XLT  
Aktiv

Invacare XLT  
Dynamisk

Invacare XLT  
Swing

355 - 480 mm 

355 - 500 mm 

330 - 505 mm 

interval 15 mm

400 / 450 / 500 

400 / 450 / 500 

400 / 450 / 500 

0 - 14° 

0 - 14° 

0 - 14°

400 - 520 mm 

400 - 500 mm 

390 - 520 mm

± 10° 

± 10° 

± 10°

200 - 490 mm 

200 - 490 mm 

200 - 490 mm

380 - 505 mm 

355 - 485 mm 

280 - 510 mm

SB + 200 mm 

SB + 200 mm 

SB + 200 mm

830 - 1030 mm 

730 - 880 mm 

820 - 1230 mm

610 - 1050 mm 

610 - 1050 mm 

610 - 1050 mm

135 kg 

135 kg 

135 kg

6 kg 

6 kg 

6 kg
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Invacare XLT  
Aktiv

Invacare XLT  
Dynamisk

Invacare XLT  
Swing

9.8 kg 

9.8 kg 

11.3 kg

ISO 7176-19

Tekniske data

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde
Benstøtte- 

længde Sædevinkel Rygvinkel

Totalbredde

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

Ryghøjde

Totalhøjde
Totallængde inkl. 

benstøtter Total vægt Max brugervægt Transportvægt Crashtestet

Stel farver

Betræk

Blå Rød Sort Grå Børstet titanium 
(Standard) Orange

Sort Jemima


