XLT

Alla möjligheter - helt enkelt!

Trusted Solutions,
Passionate People®

XLT

Invacare XLT är en idealisk aktiv fastramstol för daglig använding. Designad för att justeras
perfekt efter användarens individuella behov. XLT erbjuder ett brett sortiment av tillbehör och
möjliggör, samt till och med förbättrar, självständigheten och rörligheten.
Den bästa passformen

Stabilitet, styvhet och säkerhet för ett aktivt liv

Invacare XLT är designad med den individuella
användaren i åtanke. Uppmätt, konstruerad och
anpassad för att passa varje användares specifika
behov, är XLT den idealiska rullstolen för att
återfå, behålla och förbättra både rörlighet och
självständighet. Komplexa rullstolslösningar och
reservdelar är historia med XLT.

XLT är tillverkad enbart i titan vilket ger användaren
stabilitet och styvhet utan att kompromissa
med vikten. Kombinationen med ett brett
tillbehörssortiment, inställningar och möjligheter ger
användaren fördelar hos en stol som erbjuder den
säkerhet och det stöd som behövs när man är ute i
det aktiva livet.

Svensk kvalitet
Invacare Rea® har inte
kompromissat när
det gäller XLT. XLT är
designad och tillverkad
av Reafabriken i Sverige,
vilket ger användaren
fördelar av en stark
tradition av kvalitet.

Egenskaper och Tillbehör

Armstöd

Tippskydd

Drivhjul

Stort sortiment av armstöd för bästa
support.

Tippskyddet kan enkelt svängas undan Black Marathon
med foten. Tippskyddet är vinklat utåt Evolution Plus däck för
för att ge mer utrymme åt fötterna för design.
vårdaren/anhöriga.

Egenskaper och Tillbehör

XLT Swing
För enklare överflyttning
och manövrerbarhet så
väl som komfort.
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Länkhjulsupphängning

Titan fotbåge

Däck

för stabilitet och prestanda.

för att förbättra komfort så väl som
lätthet.
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massiva,
grovmönstrade luft,
finmönstrade luft,
låg profil (24”x11/8),
punkteringsfria,
black marathon (ej på
bild)

Länkhjul
75 x 24 hård (3”),
100 x 27 HM (4”)
125 x 27 HM (5”),

140 x 37 mjuk (5,5”)
150 x 27 HM (6”),
150 x 30 mjuk (6”),

150 x 32 luft (6”),
180 x 40 luft (7”),
180 x 40 mjuk (7”)

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

Intervall
ryggstödsvinkel

Sittbredd

Sittdjup

Sitthöjd

Ryggstödshöjd

Benstödslängd

Invacare
XLT Active 75°

355 - 480 mm

400 / 450 / 500

400 - 520 mm

200 - 490 mm

380 - 505 mm

0 - 14°

± 10°

Invacare
XLT Dynamic 90°

355 - 480 mm

400 / 450 / 500

400 - 500 mm

200 - 490 mm

355 - 485 mm

0 - 14°

± 10°

Invacare
XLT Swing

330 - 505 mm

400 / 450 / 500

390 - 520 mm

200 - 490 mm

280 - 510 mm

0 - 14°

± 10°

i steg om 15 mm

40 mm just.

Hjulbas

Totalhöjd

Totallängd inkl
fotplatta

Vikt

Max brukarvikt

Invacare
XLT Active 75°

SB + 200 mm

610 - 1050 mm

830 - 1030 mm

9.8 kg

135 kg

6 kg

Invacare
XLT Dynamic 90°

SB + 200 mm

610 - 1050 mm

730 - 880 mm

9.8 kg

135 kg

6 kg

Invacare
XLT Swing

SB + 200 mm

610 - 1050 mm

820 - 1230 mm

11.3 kg

135 kg

6 kg

Röd

Svart

Grå

Blästrad titan*
Ej Swing

Orange*

Ramfärger
Blå

* Special

Klädsel
Svart nylon

Svart Jemima

Kundservice: 08-761 70 90 Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Fax 08-761 81 08
Sweden
sweden@invacare.com
www.invacare.se
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Transportvikt

Krocktestad

ISO 7176-19

