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Ervaar Uitstekende
Ondersteuning - Blijf Actief!

Invacare
De nieuwe Invacare XLT
is de ideale actieve,
vastframe rolstoel voor
dagelijks gebruik. Dankzij
het ontwerp van de stoel
is deze perfect aanpasbaar
aan het lichaam van de
gebruiker. Daarbij beschikt
de stoel over een grote
reeks aan ondersteunende
opties waardoor het de
gebruiker een grote mate van
onafhankelijkheid en mobiliteit
biedt.

Eenvoudig combineren
Het ontwerp van de Invacare XLT is gericht op het individu.
Gemeten, gebouwd en aangepast naar de behoefte van de
gebruiker, is de XLT de ideale stoel om uw onafhankelijkheid terug
te krijgen en uw mobiliteit te behouden of zelfs te verbeteren.
Individuele maatoplossingen en complexe aanpassingen worden
sterk verlaagd met de XLT. Door gebruik te maken van het
uitgebreide aanbod van bestaande onderdelen van Invacare zijn
we erin geslaagd deze eenvoudig weg te combineren met deze
rolstoel.
Stabiliteit en veiligheid voor een actief leven!
De XLT is volledig van titanium gemaakt waardoor het gewicht
van de rolstoel aanzienlijk wordt beperkt. De XLT heeft de
crashtest volgens de ISO 7176-19 norm met glans doorstaan
en kan dus als veilig vervoerbaar worden beschouwd. Met een
ruime keuze uit ondersteunende opties, eigenschappen en
configuratiemogelijkheden maken de XLT een stabiele en veilige
partner in het dagelijks leven.

Bewezen kwaliteit
De rolstoel is ontworpen
en wordt gebouwd
in de Rea fabriek in
Zweden. Door onze
kennis en know-how
te combineren met de
sterke kwaliteitstraditie
van Invacare en Rea zijn
we in staat deze unieke
rolstoel te bouwen: de
Invacare XLT.

Eigenschappen en opties

Armsteunen

Anti-tip

Sportwielen

Diverse typen armsteunen bieden een
goede en juiste ondersteuning.

De anti-tip kan gemakkelijk met de
voet worden weggedraaid. Daarbij
is de anti-tip ook naar buiten gericht
om meer ruimte te geven aan de
begeleider.

Fraai lichtgewicht wielen
met de optionele zwarte
Marathon Evolution
banden.

Eigenschappen en opties

Wegzwenkbare
beensteunen
Voor een gemakkelijke
transfer, betere
wendbaarheid en meer
comfort.

➀ ➁ ➂ ➃ ➄
Voorwielbevestiging

Titanium voetbeugel

Banden

Voor meer stabiliteit en optimale
prestaties.

Verhoogt de stabiliteit van de rolstoel
en bespaart gewicht.

➀ massief, ➁ lucht, ➂
lucht, beperkt profiel, ➃
laag profiel, ➄ profiel.

Voorwielen
75 x 24 massief (3”),
100 x 27 massief (4”)
125 x 27 massief (5”),

140 x 37 foam (5,5”)
150 x 27 massief (6”),
150 x 30 foam (6”),

150 x 32 lucht (6”),
180 x 40 lucht (7”),
180 x 40 foam (7”)

Technische gegevens
Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.
Zithelling

Zitbreedte

Zitdiepte

Zithoogte

Rughoogte

Lengte OL

Invacare
XLT Active

355 - 480 mm

400 / 450 / 500

400 - 520 mm

200 - 490 mm

380 - 505 mm

0 - 14°

± 10°

Invacare
XLT Dynamic

355 - 500 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°

in increments
of 15 mm

on 40 mm adj.

Totale breedte

Totale hoogte

Totale lengte
incl. voetsteunen

Totale gewicht

Max. gebruikersgewicht

Invacare
XLT Active

SW + 200 mm

610 - 1050 mm

830 - 1030 mm

9.8 kg

135 kg

6 kg

Invacare
XLT Dynamic

SW + 200 mm

610 - 1050 mm

730 - 880 mm

9.8 kg

135 kg

6 kg

Invacare
XLT Swing

SW + 200 mm

610 - 1050 mm

820 - 1230 mm

11.3 kg

135 kg

6 kg

Black

Grey

Blasted Titanium*
niet voor Swing

Orange*

Gewicht van
zwaarste
onderdeel

Rughelling

Gecrashtest

ISO 7176-19

Framekleuren
Blue

Red

De kleuren kunnen in het echt iets afwijken van de afbeeldingen hierboven.
* Beschikbaar als speciale bestelling

Bekleding
Black Nylon

Black Jemima

Invacare N.V.
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com Belgium
www.invacare.be
© 2017 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.
XLT - BE - 07/2017

