
Stabilitet. Styvhet. Säkerhet. 
Lev aktivt!

XLT Max

Trusted Solutions,
Passionate People®



© 2019 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck.  
All information är korrekt vid tiden för tryckning. XLT Max - SE - 10/2019

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

Invacare Flo-tech Contour

En bra dyna för tyngre användare. 
Förbättrar hållningen och ökar stödytan 
väsentligt för att förebygga trycksår.

Egenskaper och tillbehör

Fotplatta hel

Delad i tre delar, mittdelen borttagbar 
och de två övriga kan fällas upp, vilket 
förenklar förflyttning.

Tekniska data

Invacare  
XLT Max

505/ 555/  
605 mm

500 / 550 /  
600 mm 

0 - 14° 440 - 520 mm ± 10° 400 -  
490 mm

380 - 480 mm 
270 - 370 mm  
high mounted

Seat width  
+ 210 mm

930 - 1080 mm 790 - 1100 mm

Ramfärger

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

 
Sittbredd

 
Sittdjup Sitsvinkel Sitthöjd

Intervall 
ryggstöds-

vinkel Ryggstödshöjd Benstödslängd

Totalhöjd

Hjulbas

Totallängd inkl 
fotplatta Max brukarvikt Crash testVikt

180 kg 15,5 kg Crash-tested  
ISO 7176-19

Invacare  
XLT Max

Invacare XLT Max uppfyller kraven i ISO 7176-19. 
Notera att speciella villkor gäller för tillbehör. 
För mer information kring transport i fordon, se 
medföljande manual samt vår hemsida www.
invacare-rea.com/se under Rea rullstolar/Teknisk 
dokumentation.

Blå Röd

Perfekt passform

Invacare XLT Max har konstruerats för att anpassas efter varje 
användares specifika behov. XLT Max är en perfekt rullstol för dem 
som tidigare inte kunnat dra nytta av en aktivrullstol. Konstruerad för 
att klara maximal säkerhet och stöd för användaren i kombination med 
goda köregenskaper. Utformad för att förbättra rörelseförmågan och 
ge tillbaka oberoendet, är XLT Max den första aktiva fastramsrullstolen 
på marknaden för tyngre användare. 

Tippskydd

Tippskyddet är höjdjusterbart och kan 
även användas som tramprör.

Invacare XLT Max är en aktiv 
fastramstol för tyngre användare, 
som ger möjligheter i det vardagliga 
livet. Tillverkad helt i titan, har den 
kvalitet, stabilitet och styvhet att 
klara en brukarvikt på upp till 180 
kg, med sittbredder upp till 60,5 
cm. XLT Max erbjuder ett brett 
urval av praktiska lösningar som ger 
användarna bästa möjliga stöd samt 
goda köregenskaper. Allt för att ge 
möjlighet till ett mer aktivt liv.

Kompatibel

XLT Max är en fastramsrullstol gjord av titan som erbjuder användaren 
både stabilitet och styvhet. Den är kompatibel med många tillbehör till 
Invacares produkter. 

Svart Grå Blästrad totan Orange


