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Invacare® Dragon

Compacte eenvoud

De Invacare® Dragon is een eenvoudige elektrische rolstoel met uitstekende rijeigenschappen voor 
binnen en buiten. De Dragon is gemakkelijk te besturen met de eenvoudige en overzichtelijke 
Shark stuurkast. 
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Aanpasbaarheid en Onderhoud
De vaste zitplaat is eenvoudig in hoek en hoogte in te stellen 
voor een comfortabele zitpositie zonder de zit te hoeven 
demonteren.
De elektronische besturing en accu's zijn eenvoudig te bereiken 
en maken hem daarmee uiterst simpel om te onderhouden.

Elektrische kantelverstelling
De elektrische kantelverstelling 

heeft een bereik van 0° tot -20°.  

Shark bedieningskast
Een eenvoudig te programmeren 

bedieningskast met optionele 
verlichtingsmodule.

Zithoek en Zithoogte 
De nieuwe zitplaat is in hoogte 

en hoek instelbaar.

Mobiliteit en Comfort 
Het robuuste frame maakt van de Invacare® Dragon een werk-
paard waarbij de compacte afmetingen de manoeuvreerbaarheid 
ten goede komt.
De vering op de motoren absorbeert oneffenheden en zorgt voor 
een uitstekend rijcomfort. De grote accucapaciteit biedt een prima 
actieradius en daarmee autonomie voor de gebruiker. De nieuwe 
« Shark » bedieningskast is in één oogopslag duidelijk en laat zich 
gemakkelijk bedienen.

Technische gegevens

Framekleur

Standaard
Contour

44 - 49 cm 1

44 - 49 cm 1

Blauw metallic

41, 46, 51 cm
41, 46, 51 cm

42,5 - 50 cm
42,5 - 50 cm

48 / 54 cm
56 cm

29 - 36 cm
29 - 36 cm

30 - 43 cm
30 - 43 cm

tot 20° 2

tot 20° 2
–10º - 30º 3

–10º - 30º 3

6 cm 6 18 % 2 x 180 W 30 km 7 6 km/h

*1 zitkussen 43 cm
*2 varieert per zithoogte
*3  in zes stappen, 5 -30 graden met 

optionele gasveer
*4 61 cm voor framebasis
*5  incl. beensteunen en anti-tippers
*6  10 cm met stoepbeklimmer
*7  volgens ISO 7176

58 - 63 cm 4

58 - 63 cm 4
98 / 104 cm

106 cm
103 cm 5

103 cm 5
85 cm
85 cm

100 kg
105 kg

125 kg
125 kg

2 x 60 Ah
2 x 60 Ah

83 cm
83 cm

Standaard
Contour


