
En praktisk el-kørestol

Invacare®   Fox™



Invacare Fox™

Invacare Fox er en praktisk el-kørestol for 
dig, som typisk ikke sidder i kørestolen 
hele dagen, men har brug for at opnå 
uafhængighed og kunne komme rundt i 
hverdagen eller ferier.

• Brugervenlig
• Komfortabel
•  Sikker
• Lang kørestrækning

Smart og brugervenlig

Mobilitet i hverdagen eller på ferien

Fox er praktisk el-kørestol til dig, som ønsker 
mobilitet og frihed i hverdagen eller på ferien.

Fox er en komfortabel, sikker og pålidelig el-kørestol 
til dig, som ikke har behov elektrisk sædehejs, 
elektrisk sædetilt eller elektrisk rygvinkling.

Fox er let at betjene og manøvrere, har 
kraftoverskud, gode køreegenskaber og god 
kørestrækning. 

Fox tilpasses hurtig og let til dine behov. 
Sædeenheden kan tilpasses i bredde, dybde og 
vinkel, stropryggen i vinkel og højde, og armlænene 
i bredde og højde. Svinghjulene er monteres på et 
fleksibelt og justerbart ophæng, der kan tilpasses 
således, at de bedst mulige køreegenskaber og 
stabilitet opnås. 

Fox er udstyret med 
retningsstyr, der gør 
det muligt at fastlåse 
svinghjulene i ligeud 
position, hvilket gør det 
lettere at manøvrere 
på fx ramper. Der kan 
endvidere monteres 
kantstensklatrer, der  
gør det lettere at  
forcere forhindringer  
fx kantstene.

Fox er innovativ, smart i 
designet og kan adskilles 
og transporteres i en 
almindelig personbil.

Invacare LiNX er et smart og brugervenligt styresystem, der kan tilpasses efter behov. LiNX er udviklet 
med udgangspunkt i input fra brugere. LiNX styreboksene har knapper og symboler i design og farver, der 
er lette at se, forstå og anvende. 

LiNX giver kraftoverskud og de bedst mulige køreegenskaber i hele el-kørestolens levetid.

LiNX joystickbokse

LiNX tilbyder forskellige overskuelige, brugervenlige 
og pålidelige joystick efter ønsker og behov.
Tænd/sluk-knapen, hastighedskontrollen og 
eventuelle funktionstaster er tydelige, letforståelige 
og lette at anvende. Dette gælder også for brugere 
med begrænset håndfunktion, svagtseende og 
brugere med begrænset kognitiv kapacitet. 
Joystick boksene kan alle monteres i enten højre 
eller venstre side. Joystickene kan monteres på et 
swing-away beslag, der gør det muligt at flytte det 
ud til siden således, at man lettere kan komme helt 
ind til borde eller lignede, samt justere højde og 
længderetning.



EGENSKABER OG TILBEHØR

Tilpasninger

Fox kan efter ønske 
tilpasses med forskelligt 
tilbehør. Kontakt din 
lokale konsulent og hør 
mere om mulighederne.

411 mm  
eller 441 mm

Innovativ 
foldemekanisme

Fox er designet med en 
innovativ foldemekaniske 
der giver god stabilitet 
og køreegenskaber.

Justerbar sædeenhed

Fox en forsynet med en 
fleksibel sædeenhed, der 
kan tilpasses brugeren 
og justeres i højde, 
vinkel, bredde, dybde og 
rygvinkel. 

Fastspændingsbeslag

Fox er crash-testet 
og forsynet med 
fastspændingsbeslag for 
sikker transport i bil eller 
bus.

Nakke- eller hovedstøtte

Fox kan leveres med 
forskellige nakke- eller 
hovedstøtter fx fra 
Invacare Rea® kørestolene.

Kantstensklatrer

Fox kan monteres med 
en kantstensklatrer, 
hvormed der kan 
forceres forhindringer på 
100 mm.

Retningsstyr

Fox har svinghjul, der 
kan fastlåses i ligeud 
position så det bliver 
lettere at manøvrere på 
fx ramper.

Nedfældbar stropryg

Fox har nedfældbar 
stropryg, der fylder 
minimalt under 
transport, men samtidig 
giver komfort og 
stabilitet.

Batterikasse

Fox er forsynes med 
to batterikasser, der er 
lette at tage af, under 
transport i bil eller bus.

Drivhjul af aluminium

Fox er monteret med 
stilfulde og solide 
drivhjul i aluminium.

Justerbar akselafstand

Fox har et fleksibelt 
forhjulsophæng, der 
kan tilpasses ift. at 
optimere stabilitet og 
køreegenskaber.
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Tekniske data

Farve

Standard sæde

Sædebredde Sædedybde Sædevinkel
Sædehøjde fra 

gulv

Rygvinkel

Ryghøjde

350 1, 400, 450, 
500 2 mm

400, 430, 460, 
490 mm

0, 2, 4, 6, 8°480 / 510 3 mm

85, 95, 105, 115°

490 / 570 mm

Længde på 
benstøtte

TotalhøjdeChassisbredde 4
Totallængde inkl. 

benstøtte 4
Maks. 

brugervægt

350 - 450 mm230 - 280 mm 
205 - 255 1 mm

590 4 mm 540 x 590 x  
540 mm 4

1015 /  
1045 5 mm

1010-1120 5 mm 127 kgca. 79 kg 5

Fox Modulite - DK - 01/2017

Armlænshøjde 
fra sædeplade

Vægt
Totalbredde, 

sammenfoldet

1. Med forsatte armlæn
2. Tilpasning med armlæn
3.  Uden sædepude og 4° tilt (450 / 480 ved 0° tilt)
4. Chassiset

5. Afhængig af konfiguration
6. Med kantstensklatrer
7. I henhold til ISO 7176-4: 40 km – 50 Ah / 6 km/h

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Standard sæde

Batterikapacitet

50 Ah

Maks. højde på 
forhindringerVendediameter Maks. hældning Kørestrækning

1600 /  
1630 5 mm

2 x 200 W 10.5% / 6° 60, 100 mm 6 up to 40 km 7 6 km/t

HastighedMotorer

Standard sæde

NB! Andre 
farver kan 
bestilles efter 
aftale.

Hvid

LiNX er et registrerede varemærke under Dynamic Controls og kan anvendes af Invacare i henhold til aftale. 
Få yderligere information på info@dynamiccontrols.com. For yderligere oplysninger om LiNX, se venligst 
brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk

Opfylder kravene i ISO 7176-19

Scan her for få 
adgang til LiNX 

webside.


