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Bevægelsesfrihed på hjul
Rea Spirea 4NG er en dynamisk og yderst holdbar letvægts
krydsrammekørestol, der er ideel til daglig brug. Invacare ® har designet
Spirea4NG efter ønsker og erfaringer fra terapeuter og brugere.
Spirea4NG tilbyder derfor en enkel håndtering, lette justeringsmuligheder,
høj teknisk kvalitet og lav vedligeholdelse, hvilket gør Spirea4NG til det
perfekte valg.
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Enkel sammenklapning ved behov for
transport
Rea Spirea4NG er en alsidig, letvægts
kørestol. Den foldes enkelt sammen ved
et let tag i sædet, og når baghjulene og
benstøtter er taget af, glider Spirea4NG
nemt ind bag de forreste sæder eller ned
i bilens bagagerum. Kørestolens vægt
uden baghjul er kun 9,5 kg, hvilket gør
den nem at håndtere og transportere.
Spirea4NG er crash-testet og overholder
alle europæiske kvalitets- og ISOstandarder. Med alle disse fordele og
den høje max. brugervægt på 135 kg er
Spirea4NG en yderst pålidelig og robust
kørestol, der kan anvendes af de fleste.
Optimal manøvrering og stabilitet
Med muligheden for at svinge benstøtterne enten ud til siden eller ind under
sædet gør Spirea4NG det lettere ved
kørsel på snævre passager og ved forflytninger til en stol eller lignende. Den
dobbelte krydsrammekonstruktion giver
både let sammenklapning og stabilitet
ved kørsel, så brugerens kræfter udnyttes optimalt.
Perfekte køreegenskaber
Kørsel med en bruger eller manøvrering
på egen hånd bliver ubesværet
og
problemfri
med
Spirea 4NG .
Højdejusterbare skubbehåndtag og enkel
afmontering af drivhjulene forbedrer den

nemme håndtering af Spirea4NG . Det
nydesignede drivhjulsophæng gør det
muligt at vælge en perfekt afbalancering
af drivhjulet og derved nedsættelse af
køremodstanden.

Egenskaber og tilbehør

Fremdrift med fødderne
Ved at vælge 22" drivhjul kan der
opnås en lav sædehøjde, som er
ideel for en hemiplegisk bruger
eller når det er nødvendig at gå
kørestolen frem.

Forskellige rygmuligheder
Der kan vælges mellem 7°
fast ryg eller en vinkeljusterbar
ryg. Dette giver mulighed for
at tilpasse kørestolens ryg
individuelt til brugerens behov.

Hel fodplade
Spirea4NG kan monteres med
hel opklappelig, vinkel- og
dybdejusterbar fodplade.

Drivhjulsophæng
Vælg mellem 3 eller 8 muligheder
for placering af drivhjulet. Ved
den korrekte placering lettes
kørslen og manøvredygtigheden
for brugeren.
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Egenskaber og tilbehør

0° to 2°

Forhjulsophæng
Spirea4NG har forhjulsophæng,
der kan indstilles i højde og vinkel
for optimale køreegenskaber.

Sikker antitip
Der kan vælges mellem en højde
og dybdejusterbar antitip eller
en swing-away antitip, hvilket
øger sikkerheden mod at tippe
bagover.

0° to 2°

Indbygget cambring
Spirea4NG har to forskellige
muligheder for cambring dvs.
0° eller 2° af drivhjulene uden
yderligere komponenter. Ved
2° cambring opnås bedre
køreegenskaber.

Spirea4NG Heavy Duty
Spirea4NG tilbydes i en Heavy
Duty version velegnet til den
store bruger og er godkendt til
en max brugervægt op til 160 kg.

Armlæn
Der er valgmulighed mellem hemiplegiarmlæn. polstrede, korte eller
lange armlæn.

Benstøtter
Det er muligt at vælge mellem eleverbare, faste, amputations- og
gipsbenstøtter.
Fodpladerne kan være faste eller vinkel- og dybdejusterbare eller med
en fodpladeforlængere. Både benstøtter og fodplader er kompatible
med de øvrige manuelle stole fra Rea.
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Tekniske data

Rea Spirea4NG 355 / 380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

Rea Spirea4NG

7° /
-6 - +13° 1

400 mm (– 50)
450 mm (– 50)
500 mm (– 50)

350 / 385 / 410 / 435 /
460 / 485 / 510 mm

350 - 480 /
420 - 550 mm

190 - 290 mm

Sædebredde
+ 200 mm

720 - 1220 mm

920 - 1170 mm

690 - 950 mm

320 - 530 mm

305 mm

0° - 6°

16 kg

1/ Vinkelstilbar ryg

Rea Spirea4NG

135 kg
160 kg 2

Transportvægt:
9,5 kg

Crashtestet
ISO 7176-19

Spirea 4NG HD
max 160 kg

2/ Rea Spirea 4NG HD tilbydes i 2 boxmodeller.
Sædestørrelser: 555 x 450 mm og 605 x 500mm.
Kørestolene har fast 7° rygvinkel, polstret stropryg,
stropsæde, indstillelige armlæn og benstøtter, og er
særligt velegnet til store brugere.
Rea Spirea 4NG overholder ISO 7176-19 specifikationer.
Bemærk at de kan være særlige betingelser med hensyn
til tilbehør. For detaljerede oplysninger om transport
i bus eller bil siddende i kørestolen opfordres man til
at konsultere følgende sider på vores hjemmeside:
www.invacare-rea.com under Rea Wheelchairs/
Tekniske downloads.

Stel farve
Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk
Koksgrå

Betræk

© 2014 Invacare International Sàrl
All rights reserved.
Al information er ved
trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder
sig retten til at foretage
konstruktionsændringer uden
forudgående varsel.
Rea Spirea4 NG - DK - 11/2014

Sort Jemima

