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Invacare AVIVA RX 
AVIVA RX er en ny serie 

baghjulsdrevne el-kørestole. 

AVIVA RX er designet med 

et væld af muligheder og 

funktioner, kombineret med 

ny teknologi og elegant 

design.  

AVIVA RX giver maksimal 

komfort og enestående 

kontrol ved kørsel både ude 

og inde.

AVIVA RX-serien består af: 
- En smal udgave, der gør det let at 
komme rundt på lidt plads 
- En bredere udgave, der er 
designet til anvendelse sammen en 
centerbenstøtte. 

AVIVA RX tilbyder mange unikke 
egenskaber. Fx kan chassiset justeres 
og tilpasses i længden, så der opnås 
den mest optimale vægtfordeling og 
de bedste køreegenskaber. 

AVIVA RX er forsynet med justerbar 
affjedring, som på bedst mulig vis 
absorberer vibrationer og stød, så 
der kan opnås maksimal komfort for 
brugeren på alle former for underlag.
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   Rene linjer, elegante detaljer og en lækker finish, som 
får AVIVA RX til at skille sig ud fra mængden

   Mulighed for individuel tilpasning efter ønsker og behov

   Lille og kompakt med stor ydeevne (chassisbredde fra 
kun 56 cm)

   Kraftfuld og manøvredygtig

   Store batterier (73 Ah), som sikrer høj ydeevne og lang 
rækkevidde

   Let at manøvrere rundt på lidt plads og i snævre 
passager

   2 forskellige design med uanede muligheder for 
konfiguration

   Justerbar hjulafstand giver optimal vægtfordeling og 
enestående køreegenskaber

   Justerbar affjedring i patenteret design, der 
absorberer vibrationer og stød

   Kraftfyldte motorer med stor ydeevne, høj hastighed 
lang kørestrækning

   Samtlige fire hjul har konstant kontakt med 
underlaget og sikrer optimal vægtfordeling

   Manøvredygtig og komfortabel

   Let at programmere

   Let at servicere

   LiNX styresystemet er smart, fleksibelt og 
revolutionerende

   LiNX har fokus på ergonomi og brugervenlighed

   LiNX tilbyder løsninger til ethvert behov, der er lette at anvende 
og forstå

   LiNX giver forbedrede køreegenskaber og kraftoverskud på forskellige 
underlag, i ujævnt terræn og ved forhindringer

   LiNX ALC (Adaptive Load Compensation)  - Et intelligent system, der sikrer maksimal 
ydeevne og at motorerne reagerer optimalt og velafbalanceret i hele kørestolens levetid. 
ALC kompenserer for ubalancer og giver en mere præcis og forudsigelig styring

   LiNX G-Trac sikrer retningsstabil på bl.a. ujævnt underlag, over dørtrin og tæppekanter, 
samt ved kørsel med dæk med for lidt luft i

  Egenskaber



Modulite™ 380 - 530 mm 1,2 410 - 510 mm 8 480, 540, 
560 mm 2,5

1000 - 1335 mm 8 90° - 120° 

1506 - 2086 
mm 8

60 / 100 mm 8

 245 - 310 / 295 - 
360 mm 2

430 - 730 mm 2,3 280 - 460 mm 6 0 - 30° 2,4

560/ 635 mm 7

12 km/t

1026 mm 8

6° / 10,5 %

1026-1300 mm 8 

2 x 340 W  

136 kg

34 km 9

73.5 Ah (C20)

105 - 185,2 kg 8

Modulite™ 

 
Sædebredde 

 
Sædedybde 

Rygvinkel 

Ryghøjde 

Totalhøjde 

Armlænshøjde 

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk. 

Tilt 
 

Sædehøjde fra 
gulv 

Længde på 
benstøtte 

Chassisbredde Totallængde inkl. 
benstøtte 

Totallængde 
uden benstøtte  

Max. brugervægt Batterikapacitet 

Vægt Max. højde på 
forhindringer 

Vendediameter Max. hældning Kørestrækning Hastighed Motoreffekt 
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Modulite™ 

Farver på chassis og hjulkapsler  

Tekniske data  

© 2020 Invacare International Sàrl. All rights reserved.Al information er ved trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. AVIVA - DK - 01/2020

LiNX er et registrerede varemærke under Dynamic Controls og kan anvendes af Invacare i henhold til aftale. Få yderlig-
ere information på info@dynamiccontrols.com. 

LillaSølvBlåSort Rød

1.  Sædebredden kan udvides med 50 mm ved at flytte 
armlænene udad 

2. Andre mål kan leveres på forespørgsel 
3. Målt fra gulv til sædeplade 
4. Større tilt kan leveres på forespørgsel 
5. Målt fra sædeplade 
6. Målt fra fodplade til sædeplade 
7. Bredde på hjulbase 
8. Afhængig af konfigurationen 
9. I henhold til ISO 7176-4:2008 
10.  Invacare Modulite™ anvender dele, der er kompatible 

med Invacare’s program til de manuelle kørestole. Det 
giver mulighed for at udveksle dele, justere på sædeen-
heden og forbedre siddekomforten i forhold til brugerens 
ønsker og behov og giver samtidig stor genbrugsværdi. 


