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Rörelsefrihet!
Kompakt och transportvänlig gör Invacare Bora till ett bra sällskap, oavsett vart man vill åka. 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. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger
den en unik prestanda.
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Nyhet

Service och transport
Med några enkla grepp tar man bort sätet ifrån chassit. Batterierna glider
smidigt och lätt ur sitt fäste och endast sladden till manöverboxen måste
kopplas ur när man tar isär Invacare Bora . Transport och lagring/förvaring
underlättas tack vare denna enkla och smarta konstruktion.
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Köregenskaper och komfort
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.
™

Kompakt och manövervänlig
Bora har tagits fram i ett kompakt utförande för att optimera manövrering.
Vid val av mindre hjul understiger totalbredden 59 cm vilket ger stora fördelar
inomhus.
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Ett utbud av tillbehör - moduler
Med Bora finns möjligheter att ge stolen en personlig "touch" med exempelvis
ett individanpassat sittsystem, olika modeller arm- och benstöd eller med fyra
olika ramfärger.
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Avtagbara batterier
Separata batterilådor glider lätt och
smidigt på en skena i och ur sitt fäste.
Fasta anslutningar/kontakter kopplas
automatiskt.

Olika tillämpningsområden
Val av två länkhjulsstorlekar beroende
av brukarens behov.

Fjädrar för stötdämpning
Även vid höga hastigheter blir
åkturen bekväm och framdrivningen
säker.

Smal totalbredd
Med tillval av mindre hjul understiger
totalbredden 59 cm.

Vridbara tippskydd
En praktisk funktion då chassit ska
ställas undan, antingen hemma eller på
lagret.
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Enkelt fällbart ryggstöd
Lossa ryggstödet och fäll det framåt så
låser det automatiskt i det hopfällda läget.

Invacare

Avtagbar sittenhet
Lossa spärren, fäll sitsen framåt och
dra ur sladden till manöverboxen för
att ta av sätet.

Bora
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Egenskaper & Tillbehör

Tillval

Standardsits
Med skumdyna och inställbar
ryggdyna samt justerbar ryggklädsel
för individuell anpassning.

Spectra sits
Polstrad stabil sittdyna.

Flex2 sits
Sits med format ryggstöd för
en bekväm och bra hållning.
Kompatibel med Rea sitsen.
®

29 - 47 cm 4, 5
29 - 47 cm 4, 5

0° - 20°
0° - 20°

43 / 57 cm 4

29 - 36 cm 4
24 - 31 cm,
26 - 34 4
19 - 32 cm 4

20 - 48 cm 4, 5

0° - 20°

94 cm

116 cm 7

82 / 84 6

98 kg 10

130 kg

59 / 62 cm 6

98 cm

116 cm 7

82 / 84 6

94 kg 10

130 kg

59 / 62 cm 6

105 cm

116 cm 7

82 / 84 6

91 kg 10

130 kg

30 km 9

6 / 10 km/h

Standard sits 44 - 48 cm 1
Flex2 sits
39 - 43, 44 - 48,
49 - 53 cm 2
Spectra sits 44 - 48, 40 - 44,
34 - 37 cm 3

41, 46, 51 cm
43 - 51 cm

46 cm 4
46 cm 4

48 / 54 cm 4
56 cm 4

41, 46, 51 cm

46 cm 4

Standard sits

-2°, 10°, 22°,
34°, 46°
0° - 30°

59 / 62 cm 6

0° - 30°

Spectra sits

+

W

–

50 Ah

160 cm

1 Sittdyna 43 cm
2 Sittdynor 38 cm, 43 cm, 48 cm
3 Sitsklädsel 43 cm, 39 cm, 33 cm
4 Uppmätt utan sittdyna / sitsklädsel
5 	Vissa benstödslängder går endast att få med en viss
typ av benstöd
6 Beror på storleken på länkhjulen
7 Inkl standardbenstöd
8 10 cm med kantklättrare
9 Enligt ISO 7176
10 Totalvikt beroende på konfiguration

15,8 %

6 cm 8

2 x 230 W

Ramfärger

Svart

Transparant Blå

Alla mätningar har utförts enligt standardiserade testförhållanden hos Invacare ® , om inget annat anges.
Invacare ® förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.

INVACARE® AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Kundservice: 08-761 70 90 – Fax 08-761 81 08
E-mail: sweden@invacare.com · www.invacare.se

Elektriskt Röd

Silver metallic
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