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MANUELLE RULLESTOLER OG
ELEKTRISKE DRIVAGGREGAT
Anbudsstart 1.oktober 2020

- ny rammeavtale for manuelle rullestoler
og elektriske drivaggregat

Fra 1.oktober 2020 gjelder ny rammeavtale på manuelle rullestoler
og elektriske drivaggregat og vi er glade for å kunne tilby gode
kvalitetsprodukter i hele åtte ulike delkontrakter. I denne brosjyren
vil du finne en kort presentasjon av de ulike produktene fra
Invacare som er tilgjengelig i den nye avtalen.
Du vil finne igjen noen kjente modeller i “ny drakt“, samtidig som
det nå lanseres helt nye produkter. REA Azalea er tilbake på første
plass, og tilbyr mange muligheter for både god komfort og
funksjonalitet. Küschall har utviklet en helt ny generasjon Küschall
2.0 aktive stoler med fokus på kvalitet og kjøreegenskaper, og
våre populære elektriske drivaggregat fra Alber er vinner i de
fleste delkontraktene.

2.0

Nyhet!

STANDARD KONFIGURASJON

Lett rullestol for en aktiv hverdag.
Küschall K-series 2.0 er en lett fastramme stol med
mange innstillingsmuligheter. Rammen er laget
med hydroforming teknologi som gir meget gode
kjøreegenskaper, og et ergonomisk grep i
kneområde for enklere forflytning. Stolen leveres
standard med velcro rygg og ventilerende Aero
back ryggoverdrag, foldbare kjørehåndtak og ny
design på ryggbøylen som gir bedre grep.
Standard er også light sete for lettere vekt, karbon
klesbeskytter, 4'' starec svinghjul i sort, 24'' Active
drivhjul med light dekk, aluminium drivringer, 3°
camber, push bremser og tippesikringer.
Fjæring på sete og varioaksling kan bestilles som
tilbehør.

Produktvekt
Fra ca 11kg*
*std konfig
sb42 sd40

Maks.
brukervekt
130 kg

Trans. vekt
uten drivhjul
Ca 5,5kg*
*std konfig sb42
sd40

Setebredde
320-500 mm
i trinn på 20
mm

Setedybde
350-525 mm
i trinn på 25
mm

Setehøyde
F: 450-520 mm
B: 390-490 mm
i trinn på
10 mm

AKTIV RULLESTOL MED FASTRAMME OG FAST BENSTØTTE

DELKONTRAKT 2
NR. 3

2.0

Nyhet!
Ingen grenser

Produktvekt
Ca 14,5kg*
*std konfig sb42
sd40

Maks.
brukervekt
130 kg

Setebredde
280-50 mm i
trinn på 20
mm

Setedybde
320-500 mm
i trinn på 20
mm

Trans. vekt
uten drivhjul
Ca 11kg*
*std konfig

Som tilbehør kan stolen også bestilles med fast og
hemi front.
AKTIV RULLESTOL MED SAMMENLEGGBAR RAMME

DELKONTRAKT 4
NR. 3

Setehøyde
F: 380-530 mm
B: 360-500 mm i
trinn på
10 mm

STANDARD KONFIGURASJON

Küschall Compact 2.0 er en lett sammenleggbar
rullestol med mange muligheter og gode
kjøreegenskaper. Stolen leveres standard med 70
grader swing away benstøtter i hydroformet
materiale som har et ergonomisk grep i
kneområde for enklere forflytning. Fotplaten kan
flippes opp for å få bedre plass til føttene. Ryggen
leveres med velcro bånd med ryggoverdrag og
avtagbare armlener med korte pads. Standard
leveres også med 5'' komfort svinghjul, 24'' aktive
drivhjul med komfort dekk, 3 °camber, push
bremser og tippesikringer.

Titan stolen.
XLT swing er en stabil fastrammestol som leveres med 80
grader swingaway benstøtter. Den foldbare ryggen kan
høydejusteres og leveres standard med velcro bånd og
rio armlen med kort padding. Stolen har foldbare
kjørehåndtak, 3 °camber, 5'' svinghjul medium harde, 24''
sporty lavprofil drivhjul med marathon evo dekk og alu
drivringer. Brems og tippesikringer er også standard på
stolen.
AKTIV RULLESTOL MED FASTRAMME OG AVTAKBARE BENSTØTTER

DELKONTRAKT 3
NR. 1
Produktvekt
Fra 11,5 kg

Trans.vekt
uten drivhjul
Fra 6 kg

Setebredde
330-505 mm
i intervall på
15 mm

Setedybde
400/450/
500 mm
40 mm justerbar

Maks. brukervekt
135 kg

Setehøyde
390-520 mm

Invacare Rea Azalea
STANDARD KONFIGURASJON

Høy sittekomfort over tid.
Rea Azalea er en komfortrullestol med et komfortabelt
og tilpasningsvennlig setesystem. Stolen har setetilt og
vinkeljusterbar rygg med gassfjær som gir
vektfordeling og høy komfort. Bredde- og
høyderegulerbar velcrorygg med polstret ryggtrekk.
Dybde- og høyderegulerbar nakkestøtte, bredde- og
dybdejusterbart sete med FloShape sete-pute som gir
høy komfort. Lengdejusterbar og vinkelregulerbar
benstøtte, dybde- og vinkeljusterbare fotplater med
hælkapper. Drivhjul 24” kompakte med ledsagerbrems,
svinghjul 8” medium hard. Høyderegulerbare
kjørehåndtak og høyderegulerbare armlener med mykt
langt polster. Avmerkede løfteputer og to stykk
tippesikringer.
KOMFORTRULLESTOL

DELKONTRAKT 8
NR. 1

Produktvekt
Fra ca. 34 kg

Tilt og rygg reg.
-1° - 20°
0°-30°

Maks. brukervekt
135 kg

Setebredde
390-450/440-

Setedybde
430-500 mm

Setehøyde
400/450 mm

500/490-550 mm

STANDARD KONFIGURASJON

Invacare XLT Swing

Alber e-motion M25 er kraftige elektriske drivhjul.
Motor, batteri og elektronikken er skjult inni navet.
Hjulene ser ut som "vanlige" hjul, og disse kan
ettermonteres på de aller fleste manuelle rullestoler.
Følsomhet og kraft kan justeres individuelt etter
brukers behov individuelt på hjulene. En liten
berøring av drivringene gir kraft nok til å forsere
hverdagslige hindre og styrke nok til enkelt å
komme både opp og ned bakker, ramper og
lignende fordi den også hjelper til med å bremse.
Emotion M25 er nå tilgjengelig som produktserie i
hjulstørrelse 22", 24" og 25". Standard konfigurasjon
inneholder også fjernkontroll med bakkestart
assistanse og rustfrie drivringer.
Hastighet

Rekkevidde

Motorkraft

Vekt

Maks brukervekt

STANDARD KONFIGURASJON

Gir det lille ekstra

DRIVHJUL MED ELEKTRISK MOTOR

DELKONTRAKT 15
6 km/h
25 km
Oppgraderbar til ISO 7176
8,5 m/Mobility
Plus

2*80 Watt

NR. 1

15,6 kg
150 kg
Tyngste del 7,8 kg

Nyhet!

Smoov er en nyskapende og diskre hjelpemotor fra Alber
som er utviklet sammen med aktive brukere. Smoov veier
lite og kan veldig enkelt taes av og på rullestolen utifra
brukers behov og ønsker. Med ekstra kraft reduseres
belastningen på skuldre og armer samtidig som det
tilrettelegges for en enklere og mer fleksibel hverdag for
brukeren. Motoren er kraftig og har lang rekkevidde på
opptil 20 km.
Smoov leveres i 6 km/h versjon som standard og er (slik
som de andre drivaggregatene våre) godkjent for
transport i fly i standard konfigurasjon
DRIVAGGREGAT MED MANUELL STYRING - BRUKERSTYRT

DELKONTRAKT 16
Maks.
brukervekt
140 kg

Hastighet

Maks.
totalvekt
170 kg

Batterikapasitet

36 V, 6.2 Ah
6 km/t
(Oppgraderbar
til 10 km/h)

Maks.
helling
16 %

Batterikapasitet
224 Wh

Motor
250 W /
max. 450 W

Rekkevidde
20 km

NR. 3

STANDARD KONFIGURASJON

Ekstra kraft når du trenger det

STANDARD KONFIGURASJON

Gjør din manuelle rullestol motorisert med joystick styring
Alber e-fix E35 og E36 er et drivaggregat laget for å
kombinere fordelene ved elektrisk og manuell rullestol for
innendørs og utendørs bruk. Resultatet er en smidig innestol
og en praktisk, transportvennlig utestol med overraskende
god fremkommelighet. Mange brukere av manuell rullestol vil
kunne få stor nytte av dette unike «to-i-ett»-konseptet. e-fix
kan enkelt demonteres, og komponentene er lett å
transportere. De integrerte drivhjulsmotorene er diskré, og
designet gjør e-fix egnet til de med en aktiv livsstil. E-fix er
tilbudt som produktserie og tilgjengelig med hjul i størrelse
22" og 24". I serien inngår også E-fix E36 som er en HD
versjon godkjent for brukere opp til 160 kg
Kan leveres med intuitiv ledsagerstyring, og kan monteres
på mange typer barnestoler.
DRIVAGGREGAT MED MOTORISERT STYRING - BRUKERSTYRT

DELKONTRAKT 17
NR. 1

e-fix E35

16 km standard
22 km Tilbehør

e-fix E36

14 km standard
20 km Tilbehør

2 x 110 W,
36 Volts

2,0 kg
2,0 kg

6,0 Ah standard

2 x 150 W,

2,0 kg

7,5 Ah Tilbehør

36 Volts

2,0 kg

6,0 Ah standard
7,5 Ah Tilbehør

STANDARD KONFIGURASJON

Kraftig motor
Viamobil er en kraftig hjelpemotor som bistår ledsager
med å forsere stigninger, hindre og nedoverbakker trygt.
Viamobil plasseres enkelt under rullestolen med
hurtigkobling slik at bevegelsesplassen for ledsager sine
ben blir god. Med viamobil kan man bevege seg mye
enklere utendørs og forsere hindringer uten at ledsager
blir utslitt. Viamobil kan enkelt monteres og demonteres ,
den er også enkel å ta med seg i bil.
I standard konfigurasjon inngår tippesikringene som er
festet på drivaggregatet. Vi har nødvendig tilbehør også
for ledsager slik som kjørehåndtak som er festet på
drivmotoren og tippesikringer med Jack-up funksjon for å
gjøre håndteringen enda enklere.
DRIVAGGREGAT - LEDSAGERSTYRT

DELKONTRAKT 18
NR. 1

maks 5.5 km/t

20 km

36V / 6,6 Ah

150 W

2,3 kg

18% (11% med
160 kg bruker)

13,5 kg

160 kg

(kjøreenhet:
10,3 kg)

20%

18,9 kg
(ett hjul 7,8 kg)

120 kg

15%

19,3 kg
(ett hjul 8,0 kg)

160 kg

Notater

Det er nå åpent for påmelding på Webinar
hvor vi går gjennom de ulike produktene på
anbudet. Meld deg på til din distriktsselger
eller kontakt oss på:
Tlf: 22 57 95 00
E-post: norway@invacare.com
Eller besøk oss på vår
hjemmeside:
www.invacare.no
www.küschall.com

