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Invacare Bora har utvecklats i syfte att
kombinera kraftfulla köregenskaper med
kompakthet och transporterbarhet. Denna
anmärkningsvärda elrullstol har en beprövad
stötdämpning designad för att ge en mjuk
åktur utomhus, och dess kompakta mått gör
den även idealisk för inomhusbruk. Tack vare
att stolen är uppbyggd av moduler är Bora
extremt lätt att ta isär och transportera och den
är snabb och enkel att serva.
Beprövad stötdämpning
• Kompakt design
• Avtagbar & anpassningsbar sits
• Simply Smart LiNX kontrollsystem
Brett utbud av färger

Köregenskaper och komfort

Kompakt design

Bora har designats för att låta
användaren anpassa en stol till sin
personliga smak. Med ett utbud av 7
olika färger på kåporna, 2 varianter av
ramfärger och 3 olika färger på fälgarna
så finns det stora möjligheter att få en
högst personlig prägel på sin elrullstol.
Numer så kommer elrullstolen också
med svarta så kallade Non-marking
vilket ger den sista touchen av elegans.

Bora har en beprövad
fjäderupphängning för
stötdämpning för att göra
resan utomhus både lockande
och bekväm. Den är tillgänglig
med två motoralternativ
med körhastigheter upp till 6
alternativt 10 km/h och kommer
numer med 50Ah Gel batterier.

Utomordentliga
köregenskaper inomus
uppnås främst tack vare
den kompakta designen
hos Bora. För att optimera
denna egenskap så kan man
välja mindre länkhjul och får
då en chassibredd som inte
överstiger 590 mm.

Simply Smart LiNX kontrollsystem
Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över
tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ.
Detta moduluppbyggda kontrollsystem expanderas smidigt för att följa med in
i framtiden och kan skräddarsys för varje enskild användare om så krävs. Simply
Smart teknologin möjliggör att servicetekniker kan ansluta till kontrollsystemet
via Bluetooth, vilket i sin tur möjliggör programmering och uppdateringar, såväl
som felsökning och diagnos i realtid. Dessa egenskaper gör Bora till en av de
enklaste elrullstolarna på marknaden när det kommer till service och underhåll.
Med enkel access till statistik och diagnosinformation, ger LiNX en transparens
för den som skall arbeta med produkten.

Intuitiv meny

Alternativa styrningar

Fokus på manöverboxens design har varit
användarvänlighet, enkelhet och tillförlitlighet.
Manöverboxarna är enkla att förstå och använda
för de flesta, inklusive dem med begränsad kognitiv
förmåga.

För dem som inte kan använda sig av
manöverenheterna som är standard, finns ett brett
urval av alternativa styrningar framtaget till LiNX,
allt för att underlätta kontroll och oberoende.
Joystick Compact, Low Force, Extremity,
hakstyrningsbox eller en vårdarstyrningsbox finns
bland annat i urvalet.

Egenskaper & Tillval
USB-ladduttag

LiNX G-Trac®

2 x USB 2.0 portar ger
upp till 1A vilket hjälper till
att enheterna behåller sin
batterikapacitet längre.

LiNX förbättrar
kontroll, prestanda och
funktionalitet och kan
anpassas för varje enskild
individ för att uppnå de
bästa köregenskaperna.
Med G-Trac® (tillval)
skapar man ytterligare
förutsättningar då det
underlättar kursstabilitet,
t expå lutande underlag.

Inbyggd Bluetooth
Manöverboxen REM400 tillåter
användaren att ansluta till tre olika
enheter samtidigt, inklusive PC.

Färg ram

Färg
batterikåpa

Svarta Non-marking däck

Fler möjligheter

Svarta non-marking däck och den
Ett val av två storlekar på
svarta länkhjulsgaffeln ger en stilig och länkhjulen gör att man
elegant design.
kan anpassa elrullstolen
utifrån dess tänkta
användningsområde.
Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Pantone 375 C

Färg fälg

Beställningsbar i olika färger

Sitslyft

Fast sitsplatta

Anpassa din elrullstol med ett urval
av 7 olika färger på batterikåporna,
2 olika färger på ramen och 3 olika
färger på fälgarna.

En elektrisk sitslyft som lyfter upp till
30 cm med eltilt ger Bora ytterligare
en dimension. Med ellyft och eltilt kan
man uppnå en lägre sitthöjd.

Med integrerade armoch benstödsinfästningar
och reglerbar
ryggklädsel.

Avtagbar sitsenhet

Stötdämpning

Teleskoperande sitsram

Dra i bandet, vinkla upp sitsen i
bakkant, koppla från kablaget, och lyft
sedan av sitsen.

Även vid höga hastigheter blir åkturen
bekväm och framdrivningen säker.

Precis som den
teleskoperande
sits-ramen kan Flex3ryggstödet justeras i
olika bredder mellan 38
och 53 cm.

Tekniska data
För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.
Sittdjup

Sitthöjd

Fast
sitsplatta

440 - 480 mm 1

410 - 510 mm

450 mm 3

480 mm

275 - 340/
325 - 390 mm

290 - 470 mm

3,4

0 - 20°

Modulite™

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm

450 mm 3 /
450 - 750 mm 3, 10

480, 540,
560 mm 3, 11

245 - 310/
295 - 360 mm

290 - 470 mm

3,4

0 - 20° /
0 - 30° 10

Intervall
ryggstödsvinkel

Hjulbas

Totalhöjd

Längd inkl.
benstöd

Längd exkl
benstöd

Vikt

Fast
sitsplatta

90° - 120°

590 / 620 mm

5

930 mm

1160 mm 6
1210 mm 10

820 / 840 mm 5

98 kg

9

130 kg

Modulite™

90° - 120°

590 / 620 mm 5

970 mm

1160 mm 6
1210 mm 10

820 / 840 mm

94 kg

9

130 kg

Batterikapacitet

Vändutrymme

Max
hindertagning

Max säker
lutning

Motoreffekt

Körsträcka

Hastighet

ca. 50 Ah

1600 mm
1630 mm 10

18% (10°)

2 x 230 W

upp till 30 km 8

6 / 10 km/h

60 mm

Ryggstödshöjd

Intervall
armstödshöjd

Sittbredd

7

Underbenslängd

5

Sitsvinkel

Max brukarvikt

12

G-Trac®
1.
2.
3.
4.

sittdyna 430 mm
y tterligare 50 mm med armstödsjustering
uppmätt utan sittdyna / sitsklädsel
B eroende på olika varianter av benstöd så kan undebenslängden skilja sig från en typ till annan.
5. beror på storleken på länkhjulen
6. inkl standardbenstöd
7. 100 mm med kantklättrare

8.
9.
10.
11.
12.

Enligt ISO 7176
totalvikt beroende på konfiguration
M ed sitslyft eller 30° COG tiltmodul
beror på val av ryggstöd
Invacare Modulite™ är korskompatibel med stora delar av
Invacares sortiment av elrullstolar och delvis med Invacare
Rea®-familjen.
Pantone Process Black C

Varumärket LiNX och logotyper är registrerade varumärken och ägs av Dynamic Controls och all användning av Invacare sker med licens.
Pantone 425 C

Färg batterikåpa
Pärlnattsblå

Metallisksilver

Pantone 375 C

Svart

Transparent
körsbärsröd

Arktikvit

Gräshoppagrön

Solskensgul

Kom ihåg att du
kan anpassa din
Bora med hjälp av
tjänsten Invacare
UNIQUE.

Färg ram
Svart

Färg fälg
Arktikvit

Vit

Silver

Svart

Scanna denna QR-kod
för att komma till LiNX
microsite
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