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INVACARE®  TOP END®

Sport Rolstoelen

Zoals de naam reeds doet vermoeden, staat Top End voor topkwaliteit om sporters 
in staat te stellen altijd een winnende prestatie neer te zetten. Of het nu gaat om 
onze high-performance vastframe rolstoelen voor dagelijks gebruik of om onze 
sportproducten voor racing, basketbal, tennis of handbiken, wij zetten hoog in.

Top End maakt al sinds 1986 rolstoelen voor sport en recreatie. In eerste instantie 
ging het vooral om racing, maar al snel volgden de stoelen voor andere sporten, zoals 
basketbal, quad rugby en tennis. Vanaf 1990 is Top End tevens pionier als het gaat 
om handbikes en op dit moment hebben wij het breedste aanbod van de markt in 
dat segment. Met behulp van ons team van toegewijde sporters maakt Top End die 
ontwerpen die mensen willen.

Winnen zit in onze aard. We hebben de medailles in goud, zilver en brons in ons bezit 
om die uitspraak te onderbouwen. Kijk maar eens naar het succes van onze atleten om 
te zien wat er bereikt kan worden wanneer je gebruik maakt van een Top End rolstoel.
"Winst door teamwerk" is onze missie bij Top End. Onze atleten werken nauw met ons 
samen om te proberen de producten die zij gebruiken steeds te verbeteren, zodat zij in 
de hoogste klasse van hun sport mee kunnen komen. Omdat wij deze verbeteringen 
doorvoeren in ons complete productaanbod, profiteren alle gebruikers hiervan.

Gelieerd aan onze filosofie om de grenzen steeds te verleggen als het gaat om 
rolstoelsporten, is Top End al 20 jaar de leider als het gaat om sponsoring voor tennis, 
basketbal en racing. Iedere rolstoel wordt op maat gemaakt om aan de eisen van de 
gebruiker te voldoen. Wij staan open voor suggesties, dus zeg ons wat je nodig hebt 
en wij ontwikkelen een technologie die voor je werkt!
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Invacare Top End Force-2

INVACARE®  TOP END®

Force™ Handbikes Series
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INVACARE® TOP END® Force-2™ / Force™ G / Force™ K

De Invacare Top End Force G 
heeft een rughoekverstelling 
van 55 tot 90˚.

Als je meedoet aan wedstrijden met de wil om te winnen, is er geen betere keuze dan 
de Top End Force Handbike Series. Ontworpen voor comfort en snelheid, zijn deze 
bikes aerodynamisch, robuust, stijlvol en SNEL! Ben je klaar voor de Force?

De Invacare Top End Force-2 is een afgeleide van de beroemde Top End Force en is 
een geweldige fiets voor een exceptionele prijs. De fiets is startklaar, compleet met 27 
versnellingen, performance wielen en Shimano® componenten. Of je nu gaat starten 
met fietsen of je bent een beginnende wedstrijdfietser, de Force-2 is de perfecte fiets. 

Het design van de Invacare Top End Force G biedt een instelbare, rompgedreven, 
rechte positie voor mensen met een lage verlamming, geamputeerden en sporters 
wiens kracht in bovenlichaam, armen, schouders en borst zit. 

De Invacare Top End Force K is een knie-gepositioneerde handbike die in 2 op maat 
gemaakt versies verkrijgbaar is. De Invacare Top End Force K Kneeler is voor de atleten 
met de minste beperkingen. De Invacare Top End Force K Double Amputee Kneeler 
is speciaal ontworpen voor hen die dubbelzijdig boven de knie zijn geamputeerd. Het 
is een niet instelbare, op maat gemaakte bike die geheel volgens tekening gemaakt 
wordt.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Invacare Top End Force K

Rughoekverstelling van 35 - 55˚ 
op de Top End Force-2.

Stootbumper.

Dit zijn de technische gegevens van de Top End 
Force-2. Wij verwijzen je naar het bestelformulier voor 
alle technische specificaties.

Wielbasis: 60"  
(circa 1524 mm)

Voor en achter:  
26"

17 kg

Max. 113 kg

Rood: 15"
(circa 381 mm)
Blauw: 17"
(circa 432 mm)

86" 
(circa. 2184 mm)

Hands-on schakel- en rem- 
systeem op de Top End Force 
Series.
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INVACARE®  TOP END®

Force RX™
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www.boss-foto.ch

INVACARE® TOP END® Force RX™

Extra sterk gebogen voorvork.

De Invacare Top End Force RX met verstelbare carbon rug of rug is de nieuwste 
wedstrijdhandbike van de Invacare Top End Force Series. Lichtgewicht en 
aerodynamisch zijn de twee belangrijkste kenmerken van deze handbike.

In verstelbare uitvoering biedt de Top End Force RX een liggend frame met een 
verstelbare vederlichte carbon rug. Het frame van 7005 aluminium is gefabriceerd 
met snelle zijframes uit één stuk, en meerdere mogelijkheden om probleemloos de 
rughoek in te stellen.

De Top End Force RX met geïntegreerde gevormde rug is ultra licht en extreem stijf. 
Er is keuze in vorkstijl en componenten. Deze handbike is een compleet op maat 
gemaakte racemachine!

Heinz Frei - Switzerland

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Joel Jeannot - France

Verstelbare carbon rug met 
opgeschroefde instelbare hoofd-
steun.

3 verschillende vorkstijlen 
verkrijgbaar: vaste lengte met 
verticale hoogte verstelling 
(standaard), vaste hoogte of 
zowel diagonaal als verticaal 
instelbaar.

SRAM® X9 30 versnellingspook 
en rem standaard gemonteerd 
op het rechter handvat.

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

Wielbasis:  
60" - 62" 
(circa 1524 - 1575 mm)

Voor en achter: 
26" of 700C

Circa 11.5 kg

Max. 113 kg

13" - 16" 
(circa 330 - 406 mm)
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INVACARE®  TOP END®

Eliminator OSR
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INVACARE® TOP END® Eliminator OSR

Bovenmaatse vork is standaard, 
Corima carbon voorwiel is 
verkrijgbaar als optie.

Het precisie-track systeem zorgt 
voor maximum snelheid op de 
weg en door iedere bocht.

Open V-kooi met open camber- 
buis voor meer beenruimte.

De Invacare Top End Eliminator OSR racefiets is ontworpen voor snelheid. De 
superrigide horizontale hoofdbuis zorgt samen met de optimale voorvorkhoek voor 
exceptionele stabiliteit en aerodynamica en daardoor is dit model de beste keuze voor 
kampioensracers. Als je jouw vizier richt op het winnen van wedstrijden, dan helpt de 
Top End Eliminator OSR je om als eerste over de streep te komen.

De Invacare Top End Eliminator OSR wordt op maat gemaakt om het beste uit 
iedere atleet te halen door een combinatie van eigen kunnen en een optimale positie 
op maximale snelheid. De standaard positie is aanbevolen voor atleten met beperkte 
balans, die meer ondersteuning nodig hebben. De atleet kan op de traditionele manier 
zitten met zijn/haar voeten op een voetplaat of de fiets gebruiken in knielende positie, 
zodat dit model ideaal is voor beginnende racers De knielende positie is vooral voor 
ervaren racers die een goede balans hebben.

Er zijn 4 verschillende kooistijlen beschikbaar op de Top End Eliminator OSR zodat 
iedere atleet op zijn eigen manier transfers kan maken. De I-, V, en open V-kooien 
worden aangeboden op de standaard OSR racefiets. De open V-kooi is het populairst 
omdat daarbij de meeste beenruimte beschikbaar is om transfers te vereenvoudigen. 
De U-kooi is alleen verkrijgbaar op het kneel-model; deze dient nauwkeurig te worden 
aangemeten.

64" - 76"
(circa 1626 - 1930 mm)

Max. 113 kg

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

Top End Eliminator OSR met 
een relaxte hoofdbuishoek voor 
uitzonderlijke stabiliteit.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Edith Hunkeler - Switzerland
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INVACARE®  TOP END®

Pro™ Basket-Ball / Tennis
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INVACARE® TOP END® Pro™ Basket-Ball / Tennis

Fixatiebanden zijn verkrijgbaar 
in 3 verschillende maten (small, 
medium, large).

De Invacare Top End Pro is ontworpen om atleten te inspireren die duurzaamheid 
zoeken in een rolstoel, maar die ook snel en gemakkelijk aanpassingen aan hun stoel 
willen kunnen doen. Beschikbaar in 2 versies - net zo geschikt voor basketbal als 
voor tennis - is de Top End Pro verkrijgbaar in een laag en een hoog frame om in de 
behoeften te voorzien van gebruikers met verschillende posturen. Het enige dat hoeft 
te gebeuren is het opmeten van de zitbreedte, zitdiepte en wielmaat; kies de kleur 
en... het spel kan beginnen.

De Invacare Top End Pro heeft een compleet gelast aluminium frame met een vaste 
camber, die dezelfde stijfheid en duurzaamheid geeft als onze Top End T-5 en Top 
End Paul Schulte BB. De Top End Pro heeft high performance sportwielen, hogedruk 
banden, quick release assen en een instelbare swivel anti-tip met een 58mm vijfde wiel.

Wat deze stoel anders dan alle andere tennis- en basketbalstoelen maakt, is het 
gemak waarmee hij kan worden aangepast. De stoel kan tussen wedstrijden door 
worden aangepast met behulp van ons exclusieve 'quick release' systeem voor de 
zithoogte achter. De instelbare voetplaat zorgt voor de perfecte voetpositie, of die 
nou achterwaarts gericht is of juist meer naar voren. Het design biedt tevens een 
voetenstop en een fixatie om de voeten vast te zetten.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Paul Schulte - USA

De zithoogte voor en het 
zwaartepunt kunnen worden 
aangepast.

Quick release hendel om de 
zithoogte achter eenvoudig aan 
te passen.

De zithoogte achter is aan te 
passen.

10" - 20"
(circa 254 - 508 mm)

12" - 18"
(circa 305 - 457 mm)

Voor: 17" - 21" 
(circa 432 - 457 mm)
Achter: 13" - 21" 
(circa 330 - 533 mm)

9“ - 18“
(circa 229 - 457 mm)

Max. 113 kg

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

11



INVACARE®  TOP END®

Paul Schulte 7000 
Series Basket-Ball
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INVACARE® TOP END® Paul Schulte 7000 Series Basket-Ball

Geïntegreerde zijschotten voor  
een "één-met-je-rolstoel"-gevoel.

Hoogte instelbare swivel anti-
tip en een 58 mm wiel voor een 
snelle wendbaarheid.

Optioneel: basketbal drager.

De Top End Paul Schulte 7000 Series BB in 7000 Series aluminium is sneller, sterker 
en beter dan ooit tevoren. Nieuw materiaal en een verbeterd voorvorkdesign en 
as-systeem zorgen voor een gewichtsvermindering van circa 1,5 kg en verbeterde 
prestaties. Wie wil dat nou niet?

Een winnende line-up
De Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB is een rolstoel voor sterspelers en 
biedt op maat gemaakte prestaties in een perfect design. Atleten scoren beslist met 
de Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB.

Een nieuw design
De Invacare Top End Paul Schulte 7000 Series BB is verkrijgbaar in 7000 Series 
aluminium en wordt gebouwd volgens jouw exacte specificaties (vaste rug, zithoogtes, 
as positie, anti-tip, offensive wing en positie van de wielen). Deze rolstoel heeft een 
ergonomisch design, zonder overbodige bouten en schroeven die de stoel zwaarder 
en daarmee trager maken.

Dit is een rolstoel voor diegenen die de absolute top in hun tak van sport willen bereiken. 
Wanneer je de perfecte stoel zoekt om op te vertrouwen, dan is dit wat je zoekt!

12" - 21"
(circa 305 - 533 mm)

12" - 19"
(circa 305 - 483 mm)

Voor: 14.5" - 20 7/8"
(circa 368 - 530 mm)
Achter: 14.5" - 20 7/8"
(circa 368 - 530 mm)

Vast: 8“ - 15.5“
(circa 203 - 398 mm)
Verstelbaar: 9“ -18“
(circa 229 - 457 mm)

Max. 159 kg

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

Dubbele swivel anti-tip of vijfde 
wiel. In hoogte verstelbaar.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Paul Schulte (USA)

LUZIR
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INVACARE®  TOP END®

T-5 7000 Series Tennis
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INVACARE® TOP END® T-5 7000 Series Tennis

Zwaartepunt instelling optie.

De Invacare Top End T-5 7000 Series Tennis steelt de show voor tennisliefhebbers. 
Kies de tennisrolstoel die bij je past, in een vast of instelbaar frame, ook verkrijgbaar 
in 7000 Series aluminium: met de Top End T-5 7000 Series Tennis ligt de bal bij jou!

Nieuw materiaal
In vergelijking met titanium frames is het gewicht van de Top End T-5 7000 Series 
Tennis in 7000 Series aluminium lager en de stoel sterker en stijver dan ooit. De 
kracht van 7000 aluminium legering is nog verder vergroot dankzij Invacare Top End's 
vooruitstrevende hittebehandeling en poedercoating.

Game, set en match
Professionele spelers weten dat de plaatsing van de voeten enorm belangrijk is in 
het rolstoeltennis. Dankzij de keuze tussen verschillende voetsteunen is de Top End 
T-5 7000 Series Tennis speciaal bedoeld voor topspelers. Atleten kunnen er ook voor 
kiezen om hun prestatie te verhogen door het gebruik van zijschotten, fixatiebanden 
en toe-clips.

Voor professionele spelers die geen compromissen sluiten!

Aniek van  
Koot - NL

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Michael Jeremiaz - France

Vaste swivel anti-tip, in hoogte 
instelbaar.

Gestroomlijnde gebogen frame 
onderdelen geven een strak 
uiterlijk en bieden stijfheid en 
duurzaamheid.

Op maat gemaakte voorframe 
hoek, voetenbreedte, aspositie 
en wielbasis.

12" - 21"
(circa 305 - 533 mm)

12" - 19"
(circa 305 - 483 mm)

Voor: 14.5" - 21"
(circa 368 - 533 mm)
Achter: 14.5" - 21"
(circa 368 - 533 mm)

Vast: 8" - 15.5" 
(circa 203 - 398 mm)
Verstelbaar: 9" - 18"
(circa 229 - 457 mm)

Max. 113 kg

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

15



INVACARE®  TOP END®

Crossfire™ All Terrain
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INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain

De Invacare Top End Crossfire All Terrain rolstoel is de monstertruck onder de 
rolstoelen en is ontworpen om een ferme indruk te maken.

Met hart en ziel!
Hou je van vissen, kamperen, jagen, kajakken, tuinieren of naar het strand gaan? Je 
kunt dit (en meer!) allemaal doen met de Invacare Top End Crossfire All Terrain. Deze 
rolstoel biedt veel stabiliteit en kan gebruikt worden op de meest oneffen terreinen.

Outdoor activiteiten en vrijheid
De Invacare Top End Crossfire All Terrain is gemaakt van lichtgewicht aluminium en 
heeft ruwe, extra grote achterwielen en dito voorwielen, die gezamenlijk voor een 
goede tractie zorgen. Deze all terrain rolstoel stelt je echt in staat overal heen te gaan 
waar je wilt.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

Verstevigde voorzijde voor voor-  
en zijwaartse stabiliteit.

Remmen optioneel. 24" of 25" x 2,75" ruwe wielen en 
banden.

Voetplaatverhogers (optioneel).

14" - 20"
(circa 356 – 508 mm)

14" - 20"
(circa 356 – 508 mm)

Voor: 19" - 21" 
(circa 483 – 533 mm)
Achter: 15" - 20" 
(circa 381 – 508 mm)

9“ - 20“ 
(circa 229 – 508 mm)

Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties 
verwijzen wij je naar het 
bestelformulier.

EIGEN

Verstevigde voorzijde voor voor- 
en zijwaartse stabiliteit.
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Vering aan de achterzijde als 
optie verkrijgbaar.

INVACARE®  TOP END®

Terminator™ Titanium

De Invacare Top End Terminator Titanium is verkrijgbaar met een reeks aan 
zithoogtes, wielen, armleuningen en voetsteunen en wordt speciaal op maat gemaakt 
naar jouw specificaties. 

De Invacare Top End Terminator Titanium is een volledig op maat gemaakte rolstoel 
die perfect past bij een actieve levensstijl.
Hij biedt het allernieuwste op het gebied van technologie en comfort. De Invacare 
Top End Terminator Titanium combineert mooi design met de sterkst mogelijke 
en lichtste materialen. Hierdoor ontstaat een uitstekende stoel die perfect bij jouw 
postuur past en ongelooflijke prestaties neerzet.

TECHNISCHE 
GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN EN OPTIES

12" - 18"
(circa 305 – 457 mm)

14" - 18"
(circa 356 – 457 mm)

Voor: 17" - 21" 
(circa 432 – 533 mm)
Achter: 14.5" - 21" 
(circa 368 – 533 mm)

Verstelbaar: 9“ - 20“ 
(circa 229 – 508 mm)
Vast: 8“ - 16“ 
(circa 203 – 406 mm)

Max. 180 kg

Voor alle technische 
specificaties verwijzen wij je 
naar het bestelformulier.

Voorframe beschermers. Stokhouder als optie verkrijgbaar. Spinergy wielen: licht, rigide 
en robuust. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren spaken.
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SRAM® Trigger Shifter. Handpedalen met power plates. Shimano® 7-versnelling met 
twist shifters.

Carbon kettingkast verkrijgbaar 
op Top End Force RX™.

Snel, lichtgewicht en aero- 
dynamisch design van de Top 
End Force RX.

Opgeschroefde instelbare 
hoofdsteun standaard op Top 
End Force RX.

Versnelling met rem op de Top 
End Force RX.

Verstelhaak voor carbon rug op 
Top End Force RX.

Voetsteun en bumper aan één 
stuk.

SRAM RED dubbele ver- 
snellingspook verkrijgbaar op 
Top End Force RX.

Breedte voetsteun is circa 95 
mm of 120 mm op de Top End 
Force™ Series.

INVACARE®  TOP END®

Accessoires
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INVACARE® TOP END®  Accessoires

Bidon met houder op de Top 
End Force Series.

24” Spinergy LX achterwielen 
met 12 spaken, verkrijgbaar in 
geel, zwart, wit, rood en blauw.

26" Top End / Spinergy® Carbon 
wiel met hoepel voor Force 
Series.

Kenda® banden, verkrijgbaar in 
rood en geel.

Veiligheidsvlag verkrijgbaar op 
Top End handbikes.

Gereedschapsset voor de Top 
End handbikes.

Reistas voor de Invacare Top 
End Force.

Inhoud gereedschapsset. Invacare Top End wielen tas.

Vaste voetsteun op de Top End 
Eliminator Standaard.

Standaard aluminium track 
control (driehoek) op de Top End 
Eliminator.

Invacare Top End jersey.U-Kooi met knie-platform op de 
Top End Eliminator.

Amputatiesteun (met kussentje) 
op de Top End Force™ G.

Gemonteerde spiegel op de Top 
End Force Series.

Achterlicht op de Top End Force 
Series.
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Midnight Blue Tangerine RedElectric Blue 1 Electric Red 1

Safety Yellow

Silver Metallic

Grape Madness Wet Black

Grasshopper Green

Orange White Snow

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

De reproductie van deze brochure op elektronische, mechanische of andere wijze, waaronder fotokopieren en scannen en door iedere vorm van 
informatieopslag, inclusief elektronische verzending is verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Invacare International Sàrl.

1/  Raspberry Red en Royal Blue zijn vervangers voor Electric Red en Electric Blue op de Invacare  
Paul Schulte Signature Basket-Ball, de Force Handbike Series en de Eliminator OSR stoelen.

Bubblegum Pink

INVACARE® TOP END® Framekleuren en Pictogrammen

FRAMEKLEUREN

PICTOGRAMMEN

Zitbreedte

Zitdiepte

Zithoogte

RughoogteTotale lengte

Gebruikersgewicht

Wielbasis

Wielmaat

Gewicht handbike

Zitbreedte op 
handbike

Stealth Black 
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Invacare küschall®-club

Speciaal voor actieve rolstoelgebruikers heeft Invacare de küschall-club opgezet.

U kunt zich kosteloos aansluiten bij deze club en zo gebruik maken van diverse 
voordelen:
■  5% extra PGB korting bij aanschaf van een nieuwe küschall rolstoel of Top End 

sportrolstoel/handbike van uw persoonsgebonden budget (via uw dealer);
■ Aanbiedingen op küschalls exclusieve lifestyle collectie (via uw dealer);
■ Extra kortingen op küschalls rolstoel accessoires (via uw dealer);
■  Mailingen waardoor u als eerste op de hoogte bent van nieuwtjes m.b.t küschall 

en Top End;
■ Uitnodigingen voor of extra attenties bij (rolstoel)evenementen

Bestellingen plaatst u eenvoudig bij uw vertrouwde dealer onder vermelding van 
uw naam en küschall-clubnummer.

U kunt zich aanmelden voor de küschall-club door een mail te sturen naar 
nederland@invacare.com. 
U krijgt dan de küschall-club kaart zo snel mogelijk thuisgestuurd.

5% extra  

PGB korting
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