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De Invacare Top End Crossfire is de ultieme vastframe rolstoel. De open frame
constructie geeft de Crossfire zijn strakke, minimalistische uitstraling. Als je op zoek
bent naar goede prestaties, dan is dit de stoel die je zoekt.
Omdat de Top End Crossfire geen onderframe heeft, is hij gemakkelijk in en uit de
auto te krijgen. Er zijn weinig schroeven en bouten, wat zich vertaalt in een optimale
prestatie en minder onderhoud en reparaties. De Crossfire Series biedt opties als een
tapstoelopende zitting en een ergonomische zitoptie. De tapse zitbreedte is ideaal
voor mensen die zich vast willen weten in hun stoel. De ergo zitoptie kan de houding
verbeteren en drukpunten ontlasten voor hen die een zithelling van 2 - 4 inch kiezen.
Deze rolstoelen zijn perfect voor diegene die een op maat gemaakte, lichtgewicht
rolstoelen zoekt die topprestaties levert.
Het kan je opgevallen zijn dat atleten met een lichamelijke beperking nooit in opvouwbare
rolstoelen rijden. Dit is omdat vastframe rolstoelen geschikter zijn om op hoog niveau
mee te presteren. Atleten en dagelijkse gebruikers zoeken beiden naar manieren om
hun prestaties te verbeteren; een goed ontworpen vastframe rolstoel wordt onderdeel
van het lichaam, zodat je meer vrijheid van bewegen en gebruiksgemak krijgt. Body fit,
onafhankelijkheid, lichtgewicht en duurzaamheid zijn de belangrijkste eigenschappen
van een vastframe rolstoel, die resulteren in een superieure prestatie.

OPTIES EN EIGENSCHAPPEN

Elk op maat gemaakt frame
wordt gebouwd met een korte
voorvork om het zwaartepunt
laag te houden voor verbeterde
balans.

Soepele draaimogelijkheid.

Het zijframe biedt 4,25" (circa
108 mm) verstellingsmogelijkheid voor het zwaartepunt van
het achterwiel.

Ergonomische zitoptie direct in
het frame geplaatst voor een
betere zitpositie.

TECHNISCHE
GEGEVENS
12" - 20"
(circa 305 – 508 mm)

14" - 20"
(circa 356 – 508 mm)

Voor: 17" - 21"
(circa 432 – 533 mm)
Achter: 15" - 21"
(circa 381 – 533 mm)
Verstelbaar: 9“ - 20“
(circa 229 – 508 mm)
Vast: 8“ - 16“
(circa 203 – 406 mm)

Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties,
verwijzen wij je naar het
bestelformulier.
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