
Stabiliteit, onverzettelijkheid, 
veiligheid: wees actief!
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Matrx Contour

De ideale zitoplossing voor mensen 
met obesitas. Door een verbeterde 
voorgevormde zit wordt het ontstaan 
van drukwonden voorkomen.

Eigenschappen en opties

Om te bouwen voetplaat

De voetplaat bestaat uit 3 delen en 
beschikt over een verwijderbaar 
middendeel om transfers te 
vergemakkelijken.

Technische gegevens

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  

hoog gemonteerd

Zitbreedte 
+ 210 mm

930 - 1080 mm 790 - 1100 mm

Framekleur

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze 
Invacare-website.
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Zitbreedte Zitdiepte Zithoek Zithoogte Rughoek Rughoogte Onderbeenlengte

Totale hoogte

Totale breedte

Totale lengte 
incl. voetsteunen

Max. gebruik-
ersgewicht CrashtestTotale gewicht

180 kg 15,5 kg Gecrashtest 
ISO 7176-19

Invacare  
XLT Max

Blue Red

De perfecte pasvorm

De Invacare XLT Max wordt individueel op maat 
gemaakt en met de grote verscheidenheid aan 
ondersteunende opties is hij voor iedereen 
gemakkelijk aan te passen. Gebouwd met het 
oog op maximale veiligheid en ondersteuning 
in combinatie met goede rijeigenschappen is 
de XLT Max de enige vastframe rolstoel voor 
mensen met een zwaarder gewicht.  

Anti-tip

De anti-tip is hoogte 
instelbaar en kan 
tevens worden 
gebruikt als trapdop.

De Invacare XLT Max is een 
vastframe rolstoel, bestemd voor 
dagelijks gebruik voor mensen 
met een zwaarder gewicht. 
Doordat deze stoel gebouwd 
is met een titanium frame kan 
hij een gebruikersgewicht 
tot 180kg aan en heeft een 
maximale zitbreedte van 
60 cm. De XLT Max biedt 
gebruikers verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden 
om zo een grote mobiliteit en een 
zelfstandig leven te behouden.

Eenvoudig uitwisselbaar

De XLT Max is een vastframe titanium rolstoel die stabiliteit en absolute starheid 
biedt aan de gebruiker. De goed ontworpen pasvorm van de rolstoel helpt 
gebruikers met een gewicht tot 180kg hun mobiliteit en onafhankelijkheid te 
behouden en te verbeteren. Gebruikers kunnen profiteren van de bestaande, 
uitgebreide range Invacare opties die eenvoudig op de XLT Max kunnen worden 
gemonteerd.

Black Grey Blasted 
Titanium Orange


