
Superieure prestaties - binnenshuis en buitenshuis 
De Invacare FDX is een aantrekkelijke, (goed presterende) elektrische 
rolstoel voor de actieve gebruiker. De FDX is een voorwiel aangedreven 
rolstoel. Dit in combinatie met de G-trac™ gyroscoop technologie zorgt 
voor goede manoeuvreerbaarheid binnenshuis en stabiele rijeigenschap-
pen buitenshuis, ongeacht of er met hoge snelheden wordt gereden of 
op oneffen ondergronden. De zitting van de FDX heeft veel combina-
tiemogelijkheden en is zeer eenvoudig in service en onderhoud. Een 
smalle uitvoering van de rolstoel van maar 590 mm, beschikbaar voor 
voornamelijk gebruik binnenshuis.
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Manoeuvreerbaarheid 

De voorwielaandrijving constructie 
biedt superieure manoeuvreerbaarheid, 
gecombineerd met goede prestaties 
buitenshuis. Voor het gebruik in kleine, 
smalle ruimtes is er een speciale smalle 
uitvoering met kleinere banden en 
een breedte van 59 cm van de FDX 
beschikbaar.

G-Trac™ 

De nieuwe G-Trac gyroscoop functie 
werkt als een elektronische kompas. De 
G-Trac zorgt voor superieure volg eigen-
schappen, niet meer afglijden op hellin-
gen of instabiliteit bij bochten. Gebruikers 
voelen zich veiliger en kunnen genieten 
van minder vermoeiende ritten.

Hoge snelheid en eenvoudige service  

De unieke elektronica van de G-Trac 
maakt ook van het rijden met een hoge 
snelheid van 10 km/h met deze voor-
wielaangedreven rolstoel een gemakke-
lijke en veilige ervaring. Het motto van  

Invacare voor de FDX is ‘’gemak’’, dit laat 
zich vooral zien in het feit dat u gemak-
kelijk toegang heeft tot de accu‘s en de 
elektronica. 

Compacte afmetingen
Een smalle 600 mm uitvoering is 
ideaal voor drukke omgevingen. 

Centrale beensteun
Biedt een actieve zitpositie. 
Keuze uit verschillende kuitsteu-
nen en voetplaten.

Beensteunen 
Keuze uit handmatig instelbare 
beensteunen of elektrische ver-
stelbare beensteunen. 

Productkenmerken

Servicevriendelijk
Gemakkelijk toegang tot elektro-
nica en accu’s voor gemakkelijk 
onderhoud. 
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Productkenmerken

Zitlift en kantelverstelling
De Storm-FDX heeft een zitlift met een bereik van 300 mm, inclusief 
een kantelfunctie tot 28°.

Telescopisch zitframe met 
spanbanden
Het zitoppervlak kan eenvoudig 
worden aangepast aan het pos-
tuur van de gebruiker om een 
optimaal comfort en een aange-
paste ondersteuning te bieden. 

Zijrails
De zijrails maakt het mogelijk 
traploos de zitdiepte in te stel-
len, armsteunen te monteren en 
het is eenvoudig accessoires te 
bevestigen.

Telescopisch instelbaar 
zitframe 
Het nieuwe Modulite™ zitsys-
teem biedt een breed scala aan 
positioneringopties. Door het 
telescopische zitframe is het 
voor iedere gebruiker eenvoudig 
aan te passen.

Diepte- en breedte instelbare 
zitplaat
Deze driedelige zitplaat beschikt 
over alle mogelijke verstellingen 
in zowel diepte als breedte.

Modulite™ zitting
Naast het Easy-Adapt® zitsysteem wordt ook Modulite™ aangebo-
den. 
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Technische gegevens

Framekleuren

Vuurrood Zilver metallic

Modulite™

Easy-Adapt® Seat

1/ Vanaf de grond tot aan de zitplaat, zonder zitkussen
2/ 12 ½” aandrijfwielen, gebruikt met 6 km/u versie
3/ 14” aandrijfwielen, gebruikt met 10 km/u versie
4/ Afhankelijk van beensteun type
5/ Elektrische zitlift of elektrische zitlift met zitkanteling
6/ Afhankelijk van de configuratie
7/ 6 km/h
8/ 10 km/h

9/  Het bereik is sterk afhankelijk van de configuratie en 
omgevingsfactoren, dit kan grote variaties opleveren

10/ Gemeten vanaf de zitplaat
11/ Afhankelijk van keuze rugsteun
12/ Elektrische zitkanteling in combinatie met Modulite™

13/  Elektrische zitkanteling in combinatie met Easy-
Adapt®

14/ Met éénzijdige zitplaat
15/ Met telescopisch zitframe 

380 - 530 mm

390 - 620 mm

410 - 510 mm

380 - 530 mm

455 2, 6 / 470 2 mm 

465 2 / 470 2, 6 / 4802 mm 

480, 540, 

560 mm 11, 12

550 mm

275 - 340 mm 15 

245- 310 mm 16

250 - 340 mm / 

290 - 380 mm

290 - 510 mm 5 0° / 4° / 8° 
0 - 30° 13  
0 - 28° 14

90 - 120°

90 - 120°

595 mm 3 
640 mm 4

1020 mm 12

1060 mm

1250 mm 1070 mm 140 kg 7 136 kg

60 Ah (C20) 1400 mm 60 mm 14% (8°) 2 x 250 W 8

2 x 340 W 9

32 km 10 6 km/h
10 km/h

G-Trac® optie 
beschikbaar


