
Överlägsen prestanda - både 
inom- och utomhus

Invacare®  FDX®



Invacare FDX®

Invacare FDX är en attraktiv elrullstol för den aktive 
brukaren. Framhjulsdriften i kombination med G-Trac™ 
funktionen ger en utmärkt manövrerbarhet inomhus 
samt en mycket god riktningsstabilitet utomhus, även 
vid höga hastigheter eller över ojämn mark. FDX har ett 
konfigurerbart, flexibelt sitskoncept, som gör det lätt 
att hitta en optimal personlig sittställning, men även 
att hantera i form av service och underhåll. En smal 
version av FDX, med ett chassi smalare än 600 mm, för 
inomhusbruk finns också tillgänglig.

Tillval & tillbehör

Högre hastighet och enkel service

Elektroniken i G-Trac tillåter en hög 
hastighet på 10 km/h och särskilt 
säker prestanda för en framhjulsdriven 
elrullstol. Invacares motto för FDX, 
"Lätt att hantera", visar sig i att 
elektronik, batterier och motorer är 
lättillgängliga.

Manövrerbarhet och 
sittkomfort

Framhjulsdriften ger en 
utmärkt manövrerbarhet 
kombinerat med god 
utomhusprestanda. 
Den smala versionen, 
som har en chassibredd 
mindre än 600 mm, 
ger en ökad möjlighet 
till framkomlighet i 
trånga miljöer.Det breda 
utbudet av sitsalternativ 
inkluderas även av 
Invacare Easy-Adapt®-
sitsen samt sitslyft och 
tilt-in-space.

G-Trac™ – kör som på räls 

Den nya G-Trac funktionen fungerar 
precis som en kompass, och ger 
superb kursstabilitet, då den 
kompenserar kraften till motorerna 
då man kör i sluttningar eller när ett 
hörn ska rundas. Brukaren känner sig 
säkrare och får njuta av en skönare 
körupplevelse. ACS II-elektroniken 
innebär att brukaren intuitivt kan styra 
de olika elektriska alternativen.

Kompakta mått

En smal version med 
mindre än 600 mm i 
chassibredd är perfekt i 
trånga miljöer.

Centrumplacerat 
benstöd

Erbjuder ett aktivt 
sittande.

Sidomonterade benstöd

Välj mellan ett stort 
urval av manuella eller 
elektriska benstöd.



Tillval & tillbehör

Länkhjul

De avfjädrade länkhjulen ger god 
komfort.

Enkel service

Lättåtkomlig elektronik och batterier 
gör det enkelt att utföra service.

Elektriskt ryggstöd

En maximal ryggstödsvinkel på upp till 
34° ger en bekväm sittposition.

Sitslyft & tilt

FDX har en sitslyft på 300 mm, inklusive elektrisk ställbar tilt 
med viktförskjutning på upp till 28°.
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Tekniska data

Kåpans färg
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1. Sitsens bredd, ytterligare justering med armstöd möjlig

2. Med eltilt

3. Mätt från golv till sitsplattan utan dyna

4. 12 ½" drivhjul endast till 6 km/h

5. 14" drivhjul endast till 10 km/h

6. Beroende av benstödsmodell

7. Eltilt 

8. Beroende på konfiguration

9. 6 km/h motor

10. 10 km/h motor

11.  Körsträckan varierar beroende på stolens konfiguration och 
miljön den används i.

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

Standard 

Easy-Adapt® 
reglerbar rygg

Easy-Adapt®

440 - 530 mm 1 

390 - 620 mm 

390 - 620 mm

410 / 460 /  
510 mm

380 - 530 mm 

380 - 530 mm

0° / 4° / 8° 
0° - 30° 7 

465 / 470 2 / 
480 mm 3

465 / 470 / 
480 mm 3

465 / 470 / 
480 mm 3

–10°, 0°, +7,5°,  
+15°, +22,5°, +30°

–10°, 0°, +7,5°,  
+15°, +22,5°, +30°

0° - 30°

480 / 540 mm 

480 / 540 mm 

550 mm

290 - 510 mm 6

290 - 360 mm 

250 - 340 mm /  
290 - 380 mm

250 - 340 mm / 
290 - 380 mm

595 mm 4 
640 mm 5

1250 mm 1070 mm

970 mm 

970 mm 

1060 mm

136 kg140 kg 8

 
Sittbredd

 
Sittdjup

Sitsvinkel

Sitthöjd
Intervall 

ryggstödsvinkel Ryggstödshöjd

Underbenslängd

Totalhöjd

Hjulbas
Totallängd inkl 

fotplatta
Längd inkl. 

benstöd

Intervall 
armstödshöjd

Max brukarviktVikt

Batterikapacitet

60 Ah (C20)

Max 
hindertagningVändutrymme

Max säker 
lutning Körsträcka

1400 mm 2 x 250 W 9

2 x 340 W 10

14% (8°)60 mm 32 km 11 6 km/h 
10 km/h

HastighetMotoreffekt

SilverRöd

Skanna koden och 
få tillgång till LiNX 

hemsida.

G-Trac®  
standard för 

10km/h version


