z siedziskiem Modulite
Design. Technologia. Wydajność.

Przełomowy
wózek elektryczny
Nasza nowa seria wózków z napędem na
tylne koła AVIVA RX została zaprojektowana,
aby pokazać bogaty zestaw opcji, które
zostały połączone z nowymi technologiamii
eleganckim wyglądem. Zapewniają one
maksymalny komfort i kontrolę podczas
jazdy zarówno w pomieszczeniach,
jak i na zewnątrz.
Kontynuując naszą renomowaną gamę wózków
elektrycznych, nowa seria została oparta na wiedzy
klientów. Wprowadzoni nowe funkcje, aby zwiększyć
odczucia użytkownika, sprzedawcy i lekarza,
wprowadzając wózki elektryczne w XXI wiek.
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KLUCZOWE
WŁAŚĆIWOŚCI


Design
Smukła sylwetka, kąty i wysokiej jakości wykończenie naprawdę
wyróżniają AVIVA RX spośród innych

Możliwia personalizacja systemu siedzisk, podstawy i elementów sterujących
Kompaktowy (tylko 560 mm szerokości) i zwrotny w połączeniu z zasięgiem
jazdy
Wysokość od siedziska do podłoża tylko 435 mm
Można stosować akumulatory o pojemności do 73,5 Ah
Idealny do użytku w małych przestrzeniach; z małym promieniem skrętu
Może podjechać blisko do stołów i do pojazdów przystosowanych dla

Technologia

wózków inwalidzkich

 Nowy system oświetlenia AXENDO oferuje pakiet oświetlenia

dopuszczonego do ruchu drogowego, wykorzystujący technologię

 ultradźwiękową
Sterowanie z ekranem dotykowym REM400 wymaga użycia minimalnej siły.
Rewolucyjne programowanie umożliwia bezprzewodowy dostęp
 do diagnostyki i aktualizacji systemu sterowania
Interfejs LiNX ułatwia konfigurację indywidualnych ustawień za pomocą
komputera PC, laptopa lub urządzenia iOS


Wbudowana inteligencja kompensacji obciążenia kompensuje zmiany równowagi i pozwala
na dokładniejsze i bardziej przewidywalne sterowanie

 Adaptacyjna kompensacja obciążenia interpretuje, zapamiętuje się i dostosowuje silniki do zmian.
Zapewnia optymalizację i wyważenie napędu wózka elektrycznego w danym czasie.
LiNX G-Trac dba o to, by wózek podążał za wskazówkami określonymi przez sterowanie


Wydajność
Opatentowany system zawieszenia CTC izoluje siedzisko
od wibracji i wstrząsów
Wszystkie cztery koła zawsze pozostają w kontakcie
z podłożem, zapewniając optymalny rozkład ciężaru
Gwarancja płynnej i cichej jazdy
Ulepszona obsługa serwisowa dzięki łatwemu dostępowi
do silników, skrzyni biegów, osłon, opon, kół i piast. Elektronika
umieszczona z przodu urządzenia z dobrze widocznymi wszystkimi
okablowaniami / połączeniami. Akumulatory można łatwo wysunąć z tyłu
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Możliwości personalizacji
Dostosowuje się do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.
Szereg opcji regulacji dostępnych w podstawie i systemie siedziska.

1

Wielofunkcyjny system siedzisk Modulite
Zapewnia pełną gamę rozwiązań posturalnych.

Różne
poduszki na siedzisko
i opcje oparcia, w tym Matrx®,
Rea® i Flex3 w zależności od potrzeb
użytkownika
Bezstopniowa regulacja głębokości,
szerokości, kąta i środka ciężkości
siedziska zapewnia użytkownikowi
idealne dopasowanie

Regulowane
i zdejmowane podnóżki
i podłokietniki w zależności od stanu
zdrowia i wymagań użytkownika

System szyn w celu elastycznego
montażu akcesoriów
Tilt 20° lub 30° i recline 30°
w celu maksymalnego zmniejszenia nacisku
Wysokie punkty obrotu w celu zmniejszenia
sił ścinających
Mechanizm na szybkozłączach ułatwiający
składanie i transport

2

Elektrycznie podnoszony podnóżek
podpierajcy stopy i łydki podczas
pełnego zakresu ruchu

2

Możliwa personalizacja wózka

Wybór
nowoczesnych opcji kolorystycznych dla obudowy
i kołpaków, aby umożliwić użytkownikowi zaprojektowanie zgodnie
z własną osobowością

3

Dopasuj wysokość od siedziska do podłoża
435
mm, 460 mm lub 485 mm

 zależności od wzrostu użytkownika, zmienia się środek
W
ciężkości lub korzystanie z pojazdu przystosowanego do wózków
inwalidzkich

4

Opcje rozmiaru kół
8 ”do użytku w pomieszczeniach lub w innuch ciasnych miejscach
9” w celu zapewnienia wygodnej jazdy na
zewnątrz podczas pokonywania przeszkód lub
nierównego terenu

4

10

Modułowa szerokość podstawy
Standardowa: 560 mm - Kompaktowa doskonała zwrotność
Szeroka = 635 mm - zapewnia
zwiększoną stabilność

9

Opatentowany system zawieszenia CTC
Łatwe przejście z miękkiej do twardej pozycji zawieszenia

1

		 ze względu na osobiste
Pozycja może wymagać zmiany
preferencje lub wagę użytkownika
Nie ma potrzeby wymiany żadnych części

8

Regulowana długość podstawy
Standardowa = 460 mm,
490 mm lub 520 mm
Szeroka = 490 mm,
520 mm lub 550 mm
Stabilizacja tylna w oparciu o
długość podstawy, tilt i recline
oparcia

3

10

8

7

7

Imponujący zakres
środka ciężkości
Poprzez ustawienie
siedziska na podstawie
i tylnym kole (długość)

9

Zapewnia optymalny
rozkład masy na kołach,
poprawia przyczepność
i wrażenia z jazdy

6

5
4

6

Dobór rozmiarów akumulatorów
 Ah, 60 Ah lub 73.5 Ah
52
 zależności od zastosowania
W
czy wewnątrz czy na zewnątrz

5

Opcje widelca
Dwustronne
są w standardzie


Estetyczny,
jednostronny widelec minimalizuje
przednią szerokość podstawy; nie ma
wystających śrub lub części widelca
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kontrolki
Invacare LiNX to nasz wyjątkowy system sterowania
z zaawansowaną technologią, która zapewnia
użytkownikom doskonałe wrażenia z jazdy i umożliwia
bezprzewodowe oraz w czasie rzeczywistym
dokonywanie aktualizacji programowania i konserwacji.
Ekran dotykowy

Wbudowany Bluetooth

REM400 ma imponujący
kolorowy ekran dotykowy
3,5”, który wymaga użycia
minimalnej siły do obsługi.
Na dużym ekranie znajduje
się również prędkościomierz
i licznik kilometrów.

REM400 umożliwia
użytkownikom jednoczesne
podłączenie do wielu
urządzeń. Ma wbudowaną
funkcję przenoszenia myszy
i sterowania przełącznikiem,
aby móc obsługiwać
głośniki smart, telefony
i laptopy.

Wyświetlanie
REM500 jest wersją REM400
tylko z wyświetlaczem,
zachowującym 3,5-calowy
interaktywny ekran dotykowy i
pozwalającym na użycie
specjalistycznych elementów
sterujących do obsługi wózka.

Specialistyczne kontrolki
Aby zmaksymalizować kontrolę i niezależność, można zastosować wybór specjalistycznych elementów sterujących
w przypadku, gdy standardowy joystick nie jest odpowiedni:

Właściwości
			

Korzyści

Kmpaktowy sterownik z wyświetlaczem LED

Dla osób z ograniczonym zakresem ruchu i zmniejszonej sile mięśniowej

Joystick Extremity

Do sterowania podbródkiem (zewnętrzna powłoka odporna na ślinę)

Joystick MEC

Dla osób z osłabionymi mięśniami lub dobrą kontrolą motoryczną

Kompaktowy joystick z jednym przełącznikiem

Dla osób z wysokim napięciem mięśniowym/dużą spastyką

Kompaktowy joystick Paediatric

Opcja montażu na linii środkowej

Zagłówek Atom/Proton

Trzy czujniki zbliżeniowe zamontowane w zagłówku

Zagłówek Sip ‘n’ Puff sterowany ustami

Łączy sterowanie sip &puff i z ruchami głowy

Zagłówek z 4 przełącznikami

Dla osób o bardzo ograniczonym zakresie ruchu i bez siły

 Jednostka sterująca dla opiekuna

Daje opiekunowi dostęp do niektórych funkcji wózka

IDC dual control (podwójna kontrola)

Daje opiekunowi dostęp do takich funkcji, jak np. funkcja zatrzymania awaryjnego

Sterowniki
innych firm


Inteligentny system LiNX może współpracować z wieloma sterownikami innych
firm
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Prezentacja produktów
Istnieje możliwość stworzenia szeregu specyfikacji dostosowanych do potrzeb
i indywidualnych preferencji użytkowników.
Oto przykłady:

+ One piece
Nowy standard
napędu na tylne koła

+ Modulite HD

Oferta premium z większą
liczbą funkcji i opcji

Ten wózekz napędem elektrycznym
posiada doskonałą mobilność
w pomieszczeniach i jest idealny
dla osób o mniejszych potrzebach
klinicznych.
Maksymalna waga
użytkownika

+ Modulite

Dla osoby size plus
Zwiększona maksymalna
waga użytkownika i rózne
opcje szerokości siedziska
sprawiają, że jest odpowiedni
dla większej liczby użytkwnków.

Idealne rozwiązanie dla osób, które
korzystają z wózka na zewnątrz tak
często, jak i wewnątrz i/ lub
wymagają większego wsparcia
klinicznego.

+ Ultra Low Maxx
Wzorzec wysokiej klasy
pozycjonowania w rehabilitacji
Idealne rozwiązanie zapewniające
pozytywne wyniki kliniczne i
zwiększoną mobilność.

136 kg

136 kg

160 kg

136 kg

Prędkość

6 km/h

12.5 km/h

10 km/h

12.5 km/h

Akumulator

52 Ah

60 Ah

73.5 Ah

73.5 Ah

Dodatkowe opcje i właściwości:


Łatwe
blokowanie
kółek na „click”

Zintegrowane
wsporniki do
mocowania

Przygotowany dla

Nowy system

stacji dokującej Dahl

oświetlenia AXENDO

Funcka
Kerb climber

(pokonywanie
krawężników)

7

Dane techniczne
Bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe dotyczące tego produktu, w tym instrukcję obsługi produktu, można znaleźć na lokalnej stronie firmy Invacare.

Szerokość
siedziska

Głębokość
siedziska

Invacare AVIVA RX
Siedzisko 1-częściowe: 330 – 480 mm1
Invacare AVIVA RX
Teleskpowe siedzisko:

410 – 510 mm

435, 460, 485
mm3

330 – 580 mm2

Wysokość
oparcia
Oaparcie typu sling
480 / 540 mm

Wysokość
podłokietnika
230 – 360 mm

Wysokość
całkowita
1000 – 1335 mm10

90 - 120°

0 - +30°4,5

Długość całkowita
wraz
z podnóżkami

Długość całkowita
bez
podnóżkówi

1026 – 1300 mm8

Szerokość
z kołami

830 mm

560 mm
635 mm9

Maks.
waga
użytkownika
136 kg4

Pojemność
akumulatora
52/60/73.5 Ah

160 kg

Max. climbable
obstacle height

Średnica
toczenia
1506 – 2086 mm

60 mm
(100 mm z opcją kerb
climber)


1. Poduszka
na siedzisko 380 mm

2. Dodatkowe
100 mm dzięki regulacji
podłokietnika
 podłoża do siedziska bez poduszki
3. Od
4. Z podnośnikiem lub elektryczną opcją tilt
5. Z podnośnikiem
6. Mierzone od siedziska
7. Mierzone od podnóżka do płyty siedziska
8. W zależności od pozycji siedziska
9. Szerokość rozstawu osi

Maks. bezpieczne
nachylenie

Pojemność
silnika

Prędkość

2 x 340 W

6-10°

10. W zależności od konfiguracji
1. Zgodnie
z ISO 7176-4: 2008

z akumulatorami@ 73,5 Ah przy 6 km/h

12. Komponenty
siedziska Invacare
Modulite™ są kompatybilne w całej gamie
wózków inwalidzkich Invacare i częściowo
z produktami Invacare Rea®.

Kolory
Pamiętaj, że możesz spersonalizować swój AVIVA RX, korzystając z usługi Invacare UNIQUE.
Black

280 – 460 mm

Kąt
siedziska

Flex3: 506 - 610 mm

Invacare AVIVA RX HD

Invacare AVIVA RX

Dłigość
podnóżków

Matrx: 400 / 500 mm

Kąt
oparcia
Invacare AVIVA RX
Standard

Wysokość
siedziska

Mercury Blue

Bengal Red

Silver

Midnight Purple

© 2020 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są aktualne
w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji.
AVIVA - UE - 01/2020
Słowo, znak i logo LiNX są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Dynamic Controls, a każde użycie tych
znaków przez Invacare jest objęte licencją.

3, 6, 10, 12.5
km/h

Zasięg jazdy
Up to 47 km11

12

Waga
całkowita
105 – 185.2 kg10

