
Stabil, sikker og lettkjørt – bygget for aktivitet!

Invacare Max er en aktiv fastramme-rullestol for tyngre brukere, 
laget for å tåle dagliglivets utfordringer. Stolen er bygget i titan og 
konstruert for brukervekt opp til 180 kg, med alternative setebredder 
opp til 60 cm. Max har mange tilpasnings- og støttemuligheter, 
samtidig som den er lettkjørt og gir mulighet for en aktiv livsstil. 

Invacare®



180 kg

Tekniske data

Invacare Flo-tech Contour
Pute spesielt utvklet for tyngre 
brukere. Puten gir god støtte 
samtidig som den bidrar til 
trykkfordeling og forebygger 
trykksår.

Perfekt passform

Max er konstruert for å passe hver 
enkelt brukers behov. Kombinasjonen 
mellom en solid, trygg og holdbar ramme 
og gode støtte- og tilpasningsmuligheter, 
gjør Max til et svært godt alternativ 
for tyngre brukere som ønsker en aktiv 
rullestol. 

Hel fotplate
Max har en hel tre-delt 

fotplate, der midtseksjonen kan 
fjernes for enklere forflytning. 
Sidestykkene blir da oppfellbare 
og brukeren får god plass til å 
sette føttene på gulvet/bakken.

Tippesikring
Tippesikringene er høyderegu-
lerbare, og kan brukes som tram-
perør ved forsering av kanter/
hinder.

Blå

Rammefarger

Egenskaper og valg

Invacare XLT Max 50,5/ 55,5/  
60,5 cm

50 / 55 / 60 cm 44 - 52 cm 40 - 49 cm 38 - 48 cm
27 - 37 cm høyt montert

0 - 14° ± 10°

Invacare XLT Max

Setebredde  
+ 21 cm

79 - 110 cm 93 - 108 cm 15.5 kg 180 kg 11.1 kg

Invacare®

Crash-testet 
ISO 7176-19

Invacare XLT Max tilfredsstiller kravene i ISO7176-19. Vær oppmerksom 
på at særskilte forhold kan gjelde ved bruk av ulikt tilbehør.

For informasjon om bruk av rullestol for transport i bil, eller for 
annen generell informasjon om denne rullestolen, klikk inn på siden  
www.invacare-rea.com og se under Rea rullestoler/Teknisk nedlastning 
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Stort tilbehørsutvalg – mange 
muligheter

Invacare Max er en aktiv fastram-
me-rullestol med god rammestivhet som 
gir utmerkede kjøreegenskaper. Stolens 
gjennomtenkte konstruksjon og mange 
muligheter for individuell tilpasning gjør 
den til et godt og trygt hjelpemiddel til 
bruk i hverdagen for brukere opp til 180 
kg. Som en del av vår store rullestolfa-
milie, har Max tilgang til et bredt 
tilbehørsprogram for optimal tilpasning.


