
Invacare®  
Prisforhandlet*

Få perfekt støtte - forbli aktiv! 
Invacare  er den ideelle fastrammestolen til daglig bruk. 
Stolen er utformet for å gi brukeren god støtte, og mulighet for 
selvstendighet, mobilitet og en aktiv livsstil.  kan tilpasses 
brukerens behov, og det finnes et bredt utvalg av tilbehør. 

*  Prisforhandlet:
	 ■ Post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
	 ■ Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter

Prisforhandlet i antrasitt sort rammefarge.
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XLT er også tilgjengelig for tyngre brukere opp til 180 kg, XLT Max.

Invacare®  

Perfekt tilpasning 

Invacare  er konstruert med 
tanke på den enkelte brukers ulike 
forutsetninger.  Rett tilpasset brukerens 
spesifikke behov, gir XLT de beste 
forutsetninger for å beholde, gjenvinne 
eller forbedre bevegelsesfrihet såvel 
som uavhengighet. Invacare  
kan fås i 3 fastrammemodeller: Aktiv 
75° knevinkel med fast fotbøyle, 
Dynamisk 90° med fast fotbøyle, eller 
Swing med delte benstøtter. Med et 
bredt og lett tilgjengelig sortiment av 
tilbehør fra Invacare er det mulig å 
tilpasse stolen uten problem. 

Stabilitet, styrke og et aktivt liv

Invacare  er konstruert i 
titan, noe som sikrer optimal 
tilpasning og styrke uten å gå på 
kompromiss med den lave vekten. 
De unike egenskapene, det brede 
utvalget av tilbehør, og flere 
konfigurasjonsmuligheter, gjør at 

 kan gi brukeren en rullestol 
med maksimal sikkerhet og støtte 
som er nødvendig i en travel og 
aktiv hverdag. Svensk kvalitet

Invacare, i samarbeid med Rea®, har 
vært kompromissløse i utviklingen 
av nye . Stolen er utformet 
og produsert på Reafabrikken i 
Sverige. Brukeren vil dra fordeler av 

en sterk tradisjon for kvalitet både 
fra Invacare og Rea®. Sammen er den 
ultimate og unike stolen skapt: Den 
nye Invacare .

XLT active 75° - Post 2 XLT dynamic 90° - Post 2
Prisforhandlet i antrasitt sort 
rammefarge.

Prisforhandlede XLT-modeller

XLT Swing - Post 3
Benstøttene kan svinges til 
side eller inn under stolen for 
enklere forflytning og ved 
kjøring i trange omgivelser. 
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Invacare®  

Egenskaper og tilbehør

Titan fotbøyle 
Kan monteres på Aktiv (75°) 
eller Dynamisk (90°) ramme.

Svinghjul 
 75 x 24 harde (3”), 
 100 x 27 halv massiv (4”) 
 125 x 27 halv massiv (5”), 

 140 x 37 myke (5,5”) 
 150 x 27 halv massiv (6”), 
 150 x 30 myke (6”), 

 150 x 32 luftfylte (6”), 
 180 x 40 luftfylte (7”), 
 180 x 40 myke (7”)

Dekk 
 massive,  luftfylte,  

lav profil,  høytrykksdekk, 
	 punkteringsfrie,  sorte 

Marathon Evolution.

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅

Armlen 
➀ Avtagbart armlen med kort armlenspolster, ➁ Avtagbart 
armlen med langt armlenspolster, ➂ Oppfellbart og avtagbart 
armlen med langt armlenspolster, ➃ Oppfellbart og avtagbart 
armlen med kort armlenspolster

Tippesikring
Den nye tippesikringen kan 
enkelt klappes vekk ved bruk 
av foten. Likeledes kan den 
vinkles utover for å gi mer 
plass til ledsageren.

Eikebeskyttere 22'' og 24''
Art. nr.  5102800 - 22"
HMS nr.  27113
Art. nr.  5102807 - 24"
HMS nr.  27114

Rammebeskytter

Krykkeholder
Art. nr. 5106390 
HMS nr.  9414

Tramperør
Art. nr.  1493346

Hoftebelte
Art. nr.  1551066
HMS nr.  138819

Bord inkludert monteringskit
Art. nr.  5206727 Bord S 
HMS nr.  08676 
Art. nr.  5206725 Bord M 
HMS nr.  08678 
Art. nr.  5206725 Bord L 
HMS nr.  08678
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400 / 450 / 500

400 / 450 / 500

400 / 450 / 500

40 mm justerbar

400 - 520 mm

400 - 500 mm

390 - 520 mm

200 - 490 mm

200 - 490 mm

200 - 490 mm

380 - 505 mm

355 - 485 mm

280 - 510 mm

Setebredde + 200mm

Setebredde + 200mm

Setebredde + 200mm

610 - 1050mm

610 - 1050mm

610 - 1050mm

830 - 1030 mm

730 - 880 mm

820 - 1230 mm

9.8 kg

9.8 kg

11.3 kg

135 kg

135 kg

135 kg

± 10°

± 10°

± 10°

355 - 480 mm

355 - 500 mm

330 - 505 mm

trinn på 15 mm

Crashtestet

ISO 7176-19

Invacare®  

Invacare XLT Active
Invacare XLT Dynamic
Invacare XLT Swing

Tekniske data

Rammefarge

0 - 14°

0 - 14°

0 - 14°

6 kg

6 kg

6 kg

Blå Rød Sort (standard)

Grå Titan*
(Ikke for Swing)

Orange* 

Invacare XLT overholder ISO 7176-19 
spesifikasjoner. Bemerk at det kan være 
særlige betingelser med hensyn til tilbehør. 
For detaljerte opplysninger om transport i 
buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst 
se brukermanual. Denne finnes også på 
www.invacare.no.

Trekk

Sort Jemima

* Tilgjengelig som spesialfarge

Invacare XLT Active
Invacare XLT Dynamic
Invacare XLT Swing

Invacare XLT Active
Invacare XLT Dynamic
Invacare XLT Swing

Standard konfigurasjon XLT Active 75° og 
Dynamic 90°:
■  Faste kjørehåndtak
■  Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og 

vinkeljusterbar rygg med velcro
■  Velcro setetrekk for posisjonering
■  Saksebremser
■  Avtagbare klesbeskyttere
■  Drivhjul 24" luftfylte dekk
■  Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
■  3° camber
■  Titanramme i antrasitt sort, 75 grader
■  Fast fotbøyle i aluminium
■  Innsvingbare tippesikringer 2 stk. 
■  Rammefarge: antrasitt sort

Standard konfigurasjon XLT Swing:
■  Faste kjørehåndtak
■  Velcro setetrekk for posisjonering
■  Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og 

vinkeljusterbar rygg med velcro
■  Avtagbare og høydejusterbare klesbeskyttere
■  Avtagbare høyderegulerbare benstøtter 80°
■  Oppfellbare vinkelfaste fotplater
■  Standard pull-bremser
■  Drivhjul 24" luftfylte dekk
■  Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
■  3° camber
■  Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
■  Rammefarge: antrasitt sort

Invacare®  

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E
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