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Invacare Kite är en unik hybrid då det kommer till 
prestanda, körkomfort, kompakthet och individuell 
tillpassning. Denna kompakta och unika elrullstol är 
designad för den som ställer höga krav och idealisk 
vid såväl inomhus- som utomhusbruk.Den finns i en 
mängd färgkombinationer vilket gör den attraktiv för 
många användare. Dual Swing Technology™ (D.S.T.™), ett 
fjädringssystem som garanterar överlägsen körkomfort 
och framkomlighet. Nya länkhjul finns som tillval för 
att ytterligare förbättra komforten då man är ute och i 
synnerhet i ojämn terräng.

• Patenterad Dual Swing Technology™ (D.S.T.™)
• Konfigurerbar och anpassningsbar
• Överlägsna köregenskaper
• Simply Smart LiNX kontrollsystem

Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Kite®

Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över 
tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. 
Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in i 
framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs.
Simply Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till 
kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och 
uppdateringar, såväl som felsökning och diagnos i realtid.

Oslagbar körkomfort

Kite ståtar med den allra senaste tekniken, 
inklusive SSD-motorer, G-Trac och 
fjädringssystemet Dual Swing Technology™ 
(D.S.T.™) som ger en enastående jämn och 
bekväm åktur. Med de nya länkhjulen som 
tillval uppgraderas komforten ytterligare, 
då de absorberar stötar och minskar 
vibrationer på ett utmärkt sätt.

Upplev Kite-prestandan

Kite är en unik hybrid i form av prestanda, 
körkomfort och smidighet. Dual Swing 
Technology™ (D.S.T.™),
stora hjul och ett exceptionellt 
kompakt chassi möjliggör förstklassig 
utomhusprestanda vid vardagliga 
aktiviteter. Lägg till ytterligare en 
dimension till Kite och välj till G-Trac® för 
att öka körförmåga och säkerhet.

Konfigurerbar för varje brukare

Kite levereras med en mängd tekniska 
lösningar och kan konfigureras exakt 
efter varje användares enskilda behov. 
Välj mellan 7 olika färger på kåporna, i 
kombination med 2 olika ramfärger och 
3 olika färger på fälgarna för att göra 
din elrullstol mer personlig. Anpassa 
elrullstolen efter användningsområde 
och intresse med stora batterier för 
längre körsträcka, eller 4-pole motorer 
och en 120A elektronik i de fall det krävs.

Modern pekskärmsteknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i 
färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva 
manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens 
fysiska och kognitiva förmåga.

Alternativa styrningar

För dem som inte kan använda sig av 
manöverenheterna som är standard, 
finns ett brett urval av alternativa 
styrningar framtaget till LiNX, allt för 
att underlätta kontroll och oberoende.
Joystick Compact, Low Force, 
Extremity, hakstyrningsbox eller en 
vårdarstyrningsbox finns bland annat i 
urvalet. 



Egenskaper och Tillbehör

Kompakt

Trots det smala chassit 
med en hjulbas på 600 
mm, kan Kite utrustas med 
stora batterier på upp till 
73Ah, vilket är ovanligt i 
denna klass. Den kompakta 
storleken gör Kite till en 
smidig elrullstol.

Dual Swing Technology (D.S.T.)®

DST verkar både vertikalt och 
horisontellt. Den möjliggör både 
oberoende och kombinerade rörelser. 
DST ökar greppet för att ge en 
komfortabel åktur.

LED-belysning

LED-lampor med starkt, 
klart sken.

595 mm

10” länkhjul

Med de robusta länkhjulen 
övervinns hinder med 
lätthet och skänker 
en komfortabel åktur. 
Fälgarna finns i 3 olika 
färgval 

Stor bredd av färgval

Gör din elrullstol mer 
personlig med ett urval av 
7 olika färger på kåporna, 2 
olika färger på ramen och 
3 olika färger på fälgarna.

Sitslyft och CoG Tilt

Sitslyft med lyftomfång 
på 30 cm möjliggör 
social kontakt i ögonhöjd 
samtidigt som även 
räckvidden ökar.
Tilten ger förutsättningar 
till ökad komfort och 
fullgod tryckavlastning.

Modulite™ sitssystem

Grunden består av en 
teleskoperande sitsram
inkl monteringsskena 
som möjliggör enkel 
placering av armstöd och 
tillbehör.

Max-sits

Vid behov så finns en 
sits som möjliggör en 
sittbredd på 550mm.

Invacare Matrx® 
ryggsystem

Ryggsystemet Matrx® 
kan kombineras med 
Modulite sittsystem för 
att ge optimalt posturalt 
stöd och positionering.

Dual Swing Technology (D.S.T.)®

Den mest väsentliga delen av DST är 
pendelaxeln, som arbetar dubbelt med 
den centrala stötdämparen, vilket ger 
en suverän
komfort.

Servicevänlig

Lyft bara den bakre 
kåpan, haka av 
elektroniken och dra lätt 
ut batterierna – det kan 
inte bli enklare.

Endast i kombination med singel- länkhjulsgaffel

LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen 
unik riktningsstabilitet och 
förbättrade köregenskaper

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger 
upp till 1A vilket hjälper 
till att enheterna behåller 
sin batterikapacitet 
längre. Kan monteras 
i sidoskenan för att 
enklare nås.
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Tekniska data

Ramfärg

1. Sittdyna 430 mm
2.  Ytterligare 50 mm med armstöden
3. mätt från golv till sitsplatta utan sittdyna
4.  Beroende på olika varianter av benstöd så kan undeben-

slängden skilja sig från en typ till annan. 
5.  Med COG-tilt, alternativt sitslyft med integrerad tiltmodul
6.  Beroende på ryggstödstyp
7.  Totalbredd kan variera beroende på version av länkhjul och 

länhjulsgaffel
8. Beroende på sitsens position
9.  Varierar beroende på konfiguration
10.  HD-utförande

11.  100 mm med kantklättrare
12.  Säker körning på lutande underlag beror på stolens konfigu-

ration, för mer information se bruksanvisning
13.  60 / 73 Ah batterier, 6 km/h standard ca. 31 km / 39 km 

60 / 73 Ah batterier, 10 km/h standard ca. 34 km / 39 km 
60 / 73 Ah batterier, 6 km/h HD-utförande ca. 27 km / 35 km 
60 / 73 Ah batterier, 10 km/h HD-utförande ca. 25 km / 31 km

14.  Ytterligare 100 mm höjdjustering
15.  Invacare Modulite™ är krosskompatibel med stora delar av 

Invacares sortiment av elrullstolar samt delvis med Invacare 
Rea®-sortimentet. 

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

Fast sitsplatta

Modulite™ 

Max-sits

440 - 480 mm 1 
380 - 530 mm 2

 
560 - 600 mm

410 - 510 mm
410 - 510 mm 

510 - 580 mm

0 - 20° 
0 -20° /  
0 - 30° 5

0 - 12° / 0 - 20° /  
0 - 28° 5

440, 460, 480, 500 mm 3

460, 480, 500 mm 3 
 

460, 480, 500 mm 3

90° - 120°

480 mm 3

480, 540 eller  
560 - 660 mm 3, 6  

630 mm 3, 14

290 - 470 mm 3, 4

275 - 390 mm 
245 - 360 mm or 

230 - 360 mm
290 - 360 mm

595 mm 7 max. 1140 mm 8 max. 870 mm 8max. 1170 mm 8 136 / 160 kg 10

125 kg 9

126 kg 9 

127 kg 9

Sittbredd Sittdjup SitsvinkelSitthöjd

Intervall 
ryggstödsvinkel 

Ryggstödshöjd

Underbenslängd TotalhöjdHjulbas
Längd inkl. 

benstöd
Längd exkl 

benstöd

Intervall 
armstödshöjd

Max brukarvikt

Vikt

Batterikapacitet

60 Ah / 73 Ah 

Max 
hindertagningVändutrymme

Max säker 
lutning Körsträcka

ca. 1600 mm 2 x 250 W / 
2 x 340 W 10

10° / 18% 1260 mm 11 upp till 39 km 13 6 / 10 km/h

HastighetMotoreffekt

Invacare Kite

Kåpans färg

Fälgfärg

Invacare Kite

VitSvart

Blå Silver Röd Vit GrönSvart Gul

Silver SvartVit

®

G-Trac®

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

15

Varumärket LiNX och logotyper är registrerade varumärken och ägs avDynamic Controls och all användning av Invacare sker med licens.

Skanna koden och få till-
gång till LiNX hemsida.


