
Zit u comfortabel?
De Invacare Spin x is ontworpen voor de gebruiker met een actief 
sociaal leven die lichaamsondersteuning en mobiliteit nodig heeft. 
Het frameontwerp met ergozit biedt de gebruiker een uitstekende 
ergonomische zitpositie en stimuleert het actief rechtop zitten. De 
Adapt Spin x is met zijn unieke dubbele vouwsysteem en zijn lichte 
gewicht ideaal voor opslag en transport.
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Individueel instelbaar - goed zitten

De Invacare Adapt Spin x is voorzien van 
alle standaard instelmogelijkheden zodat 
u als gebruiker verzekerd bent van een 
comfortabele zitpositie. De achterzijde 
van de zitting is speciaal gevormd zodat 
er extra ruimte gecreëerd wordt voor 
de zitbeenderen. Dit leidt tot een ideale 
basis voor een stabiele en comfortabele 
(actieve) zitpositie.

Lichtgewicht en makkelijk te 
vervoeren

Het lage gewicht van de Adapt Spin x 
maakt het mogelijk dat de rolstoel 
gemakkelijk is om te tillen. De Adapt 
Spin x weegt in zijn lichtste configuratie 
minder dan 13 kg en slechts 7,5 kg als 
de verwijderbare onderdelen afgenomen 
worden (beensteunen e.d.). 
Het dubbele vouwsysteem maakt hem 
een compact pakket dat in iedere auto 
past. Naast het vouwen van de stoel 
kunt u namelijk ook de rugleuning in zijn 
geheel neerklappen en over de reeds 
gevouwen zittingbuizen schuiven. Zo is 
de Adapt Spin x ideaal voor opslag en 
vervoer. 

Veel bewezen onderdelen

Een aanzienlijke hoeveelheid van de 
onderdelen zoals de armsteunen en 
beensteunen, die gebruikt worden op de 
Adapt Spin x worden reeds op andere 

rolstoelen binnen het assortiment van 
Invacare gebruikt.
Deze onderdelen hebben reeds bewezen 
dat ze kwalitatief en duurzaam zijn. 

Unieke ergozit
De achterzijde van de zitting 
heeft een ergozit van 5º, die 
daarmee extra ruimte biedt 
aan de zitbeenderen, voor een 
ontspannen zithouding en meer 
energie door de dag.

Instelbare zitdiepte
De zitdiepte is instelbaar voor 
individuele aanpassing.

Vouwmechanisme 
geïntegreerd
Het enkele kruisframe is 
geïntegreerd in het frame, 
de twee grootste zitbreedtes 
hebben een dubbel kruisframe. 
Dit biedt goede rij eigenschappen 
en een stabiel frame.

Eigenschappen en opties
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5°

Rugleuning accessoires
Externe en in hoogte verstelbare 
duwhandvatten.



Frame bescherming
Met de frame bescherming 
worden krassen voorkomen 
wanneer de rolstoel vervoerd 
wordt.

Achterwielophanging
Deze biedt verschillende balans 
en zithoogte mogelijkheden. Door 
hem te draaien kan een camber 
van 0° en 3° worden verkregen.

Rughoogte
De rug is hoogte instelbaar en heeft een knik om, net als de zitting, de 
vorm van het lichaam te volgen. Een hoek verstelbaar, neerklapbaar 
exemplaar is verkrijgbaar als optie.

Eigenschappen en opties

Eéndelige voetplaat
De ééndelige voetplaat vergroot 
stabiliteit en vergroot ook het 
oppervlak voor de voeten.

Achterwielverlenging
Verhoogd de stabiliteit van 
de rolstoel aanzienlijk, indien 
gewenst.

Anti-tip systeem
Met de voet wegzwenkbaar en 
klikt in positie.
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Beensteunen
➀ Hoekverstelbaar, ➁ vast in 
80° en ➂ 90°. Verkrijgbaar in 
de gekozen framekleur of in 
standaard zwart.

➀ ➂➁

Armsteunen
➀ kledingbeschermer, ➁ spatbord, ➂ opklapbaar en in hoogte 
instelbaar lang of kort en ➃ Rio hoogte instelbaar lang of kort zijn 
verkrijgbaar.

➀

➁

➂

➃

Naspanbare ergozit
Biedt optimale lichaamshouding 
en balans voor voortbewegen.
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400 / 450 /  
500 mm (-50 mm)

410 / 430 / 455 / 480 / 
505 / 530 mm

350 - 410 /  
360 - 400 /  

410 - 490 mm

190 - 290 mm320 - 440 /  
410 - 530 mm

Zitbreedte  
+ 210 mm

760 - 1130 mm

800 - 1260 mm290 mm

13 kg125 / 135** kg 

0° / 3° / 6° ± 12°

7,5 kg

355* / 380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

  * Verkrijgbaar als special
** Alleen voor zitbreedte 480 en 505 mm
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Invacare SpinX

Technische gegevens

Frame kleuren

Blauw ZwartRood

Zilvergrijs

Bekleding

Zwart nylon
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Limoen groen* Oranje*

Black Jemima

80° / 90° / 0° - 80°

Alle product afmetingen zijn in millimeters om te voldoen aan de EN12183 standaard. Onze rolstoelen voldoen aan de ISO 7176-
19 specificaties. Let erop dat speciale condities gelden voor de accessoires. Voor gedetailleerde informatie over transport in een 
voertuig en voor meer pre-sale informatie over deze rolstoel, verwijzen wij naar de website www.invacare-rea.com, onder Medium 
Active Wheelchairs / SpinX / Sales an Images in de product database. Voor informatie over gebruikersbeschrijving, gebruiksintentie, 
instellingen en transport, verwijzen wij naara de gebruikershandleiding.

* Verkrijgbaar op speciale bestelling (extra levertijd!)


