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Nya Invacare Fox är späckad med innovationer som 
underlättar vardagen för användare av elrullstol. Tack vare 
den kompakta och modulära designen är Invacare Fox 
en lättmanövrerad permobil för trängre utrymmen. Den 
justerbara sitsen kan anpassas för att passa en mängd olika 
användare, och pendelaxeln och det starka batteriet gör 
utomhuskörningen njutbar.

• Kompakt och funktionell
• Enkel att fälla ihop och ta med
• Många inställningsmöjligheter i sin enkelhet
• Simply Smart LiNX kontrollsystem

Simply Smart LiNX kontrollsystem

Fox™

Mer än bara ett transportmedel

Invacare Fox har designats för att 
ge maximalt oberoende i vardagen. 
Förutom att tillgodose användarnas 
praktiska behov är Fox också mycket 
bekväm och säker. Tack vare de 
effektiva motorerna är Fox idealisk för 
den som vill njuta av längre åkturer i en 
kompakt rullstol.

Enkel demontering och hopfällning

Ytterligare en fördel med Invacare Fox 
är att den enkelt kan demonteras och 
snabbt och lätt kan fällas ihop om det 
behövs. Sitsen och batteriet kan tas bort 
och chassit fällas ihop utan verktyg. 
Hopfälld passar den i bagageutrymmet 
på de flesta bilar.

Enkel installation och snabb leverans

Varje Invacare Fox är designad för att lätt sättas ihop och kan enkelt anpassas till varje användares 
individuella behov. Rullstolens hjulbas kan ändras från kort till lång för att motverka begränsningar i 
stabiliteten och varje användares individuella inställning kan sparas och återställas.

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. Fox 
har utformats för att underlätta vardagen för varje användare och nu med LiNX kommer användarna att 
känna att stolen är än mer lyhörd, vilket i sin tur ger en säker, stabil och pålitlig körupplevelse.

Kontrollsystem

LiNX manöverboxar har designats för att vara 
ergonomiskt riktig och ta körkontroll till en ny nivå 
på ett enkelt sätt för användaren. För assistenter 
och vårdpersonal finns det vårdarstyrning som 
också ger de fördelar som LiNX kontrollsystem kan 
erbjuda.  

Live programmering och diagnos

Dra fördelar av en snabbare och enklare trådlös 
programmering. Servicetekniker kan ansluta till 
kontrollsystemet via Bluetooth, vilket i sin tur 
möjliggör programmering och uppdateringar, såväl 
som felsökning och diagnos i realtid.



Egenskaper & Tillval

Flaskhållare oxygen

Passar de flesta 
flaskstorlekar

411 mm

Fällningsmekanism

Fler länkar än en 
traditionell hopfällbar 
permobil för bättre 
tryckfördelning och 
minskat slitage.

5-vägs justerbar sits

Invacare Fox har ett 
säte som är justerbart 
i fem olika riktningar 
för maximal flexibilitet. 
Höjd-, bredd-, djup- och 
vinkelinställningarna kan 
anpassas till en mängd 
olika användare.

Transportfäste med 4 
fästpunkter

Känslan för detaljer i 
designen inkluderar 
inbyggda, krocktestade 
fästpunkter.

Huvudstöd

Nack- och huvudstöd 
från Rea finns som extra 
tillbehör.

Kantklättrare

Fäste för kantklättrare är 
inbyggt och kan enkelt 
eftermonteras.

Länkhjulslås

Länkhjulslåsen 
underlättar hopfällning 
och är användbar för 
dem som har svårigheter 
att backa nerför en 
ramp.

Fällbar rygg

Tack vare sin 
minnesfunktion är Fox 
alltid redo att köra, när 
den fällts upp.

Batteri

En unik och elegant 
batterilåda som enkelt 
kan tas bort och som 
passar många olika 
batteristorlekar.

Drivhjul i aluminium

Ett urval av stilfulla drivhjul 
i aluminium finns med 
matchande silverfärgade 
länkhjulsfälgar.

Kort och lång hjulbas

Den modulära designen sörjer för flexibel hantering 
och installation. Den korta hjulbasen kan enkelt 
ställas in till en utökad version utan några ytterligare 
delar.

441 mm
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Tekniska data

Kåpans färg

Invacare Fox

Sittbredd Sittdjup SitsvinkelSitthöjd

Intervall 
ryggstödsvinkel 

Ryggstödshöjd

350 1, 400, 450, 
500 2 mm

400, 430, 460, 
490 mm

0, 2, 4, 6, 8°480 / 510 3 mm

85, 95, 105, 115°

490 / 570 mm

Underbenslängd

TotalhöjdHjulbas 4
Längd inkl. 
benstöd 4 Max brukarvikt

350 - 450 mm230 - 280 mm 
205 - 255 1 mm

590 4 mm 540 x 590 x  
540 mm 4

1015 /  
1045 5 mm

1010-1120 5 mm 127 kgca. 79 kg 5

Intervall 
armstödshöjd

ViktBredd, ihopfälld

1. Med insvängda armstöd
2. Med armstödsjustering
3.  Utan sittdyna vid 4° tilt (450 / 

480 mm vid 0° tilt)
4. Hjulbas
5. Beroende på konfiguration

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

Invacare Fox

Batterikapacitet

ca. 34, 40, 50 Ah

Max 
hindertagningVändutrymme

Max säker 
lutning Körsträcka

1600 /  
1630 5 mm

2 x 200 W 10.5% / 6° 60, 100 mm 6 upp till 40 km 7 3, 6, 8 km/h

HastighetMotoreffekt

Invacare Fox

6. Med kantklättrare
7. Enligt ISO 7176-4 
 40 km – 45/50 Ah (3 / 6 km/h) 
 32 km – 40 Ah (3 / 6 km/h) 
 27 km – 34 Ah (3 / 6 km/h) 
 32 km – 45/50 Ah (8 km/h) 
 27 km – 40 Ah (8 km/h)

Svart Blå Silver Röd Vit

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

Uppfyller kraven i ISO 7176-19

Skanna koden och få 
tillgång till LiNX hemsida.


