
Invacare®

Pronto ®

Lille og stilfuld
Invacare Pronto er lille og stilfuld med gode køreegenskaber. Pronto 
er let at manøvrere rundt med også der, hvor der er begrænset plads. 
Pronto er en ægte centerhjulsdreven el-kørestol med uafhængig 
hjulophæng, der hele tiden holder alle sine 6 hjul på jorden for at sikre 
maksimal stabilitet og sikkerhed. Pronto er designet, så den giver en 
god og behagelig kørsel også på ujævn vej og over forhindringer.



Tekniske data

Fleksibelt sædesystem

Invacare Pronto er som standard forsy-
net med Invacare´s Flex sædesystem. 
Flex er et komfortabelt og meget fleksi-
belt sædesystem med mange kombinati-
onsmuligheder til at finde netop den sid-
dekomfort, der passer til dine ønsker og 
behov. Pronto og Flex tilbyder løsninger 
som: Hejs, tilt, vinkeljusterbar plade- eller 
stropryg, mange kombinationsmulighe-
der for rygpuder, sædepuder, armlæn og 
benstøtter.

Flex sæde

Invacare®

Pronto®

Chassisfarve

1/  med forplade oppe
2/  med sidehængte benstøtter 

og fodplader nede

390 - 530 mm 430 - 510 mm 420 mm -10° - 40° 610 mm 890 - 940 mm680 mm 1

970 - 1020 mm 2

70 kg
(91 kg med batterier)

136 kg

2 x 30 Ah1000 mm 50 mm 9° (16 %) 2 x 180 W 19 km

7 km/t

Fleksibel og manøvredygtig

Med ægte centerhjulsdrev og kompakte 
dimensioner er Pronto meget manøv-
redygtig og har en lille venderadius, der 
giver dig mulighed for at komme rundt på 
meget lidt plads. Et patenteret design og 
affjedringsystem sikrer en jævn og beha-
gelig kørsel, også på ujævn vej og over 
forhindringer op til 50 mm. Pronto er den 
ideelle el-kørestol for dig, der kører mest 
indenfor og på faste underlag. 

Flex sæde

Flex sæde

Blå (standard) NB! Andre farver kan bestilles efter aftale.
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