
Elektrinis vežimėlis Invacare AVIVA RX 

 

 

 

 

 

 

 

Invacare Aviva RX20 ir RX40 yra pažangūs ir pajėgūs elektriniai vežimėliai, varomi 

galiniais ratais ir turintys intelektualią CTC pakabą, kurią, atsižvelgiant į reljefą, galima 
nustatyti skirtingais režimais. LiNX G-TRAC technologija neleidžia Aviva vežimėliui 

nukrypti nuo kurso, net kai važiuojamoji dalis yra nuožulni arba labai nelygi. 

Aviva vietoj spyruoklių naudoja elastomerinius pakabos amortizatorius, todėl ant nelygių 

paviršių negirdimas joks girgždėjimas. 56 cm pločio Aviva yra pakankamai siaura ir 
kompaktiška, todėl yra patogi norint lengvai patekti į ankštas patalpas. Mažas sėdynės 

aukštis leidžia vežimėlio priekiui patogiai tilpti po įvairiais stalais. 

Aviva galima pasirinkti iš keleto modelių: 

• RX20 su standartine sėdyne 

• RX20 su Modulite sėdyne 

• RX40 su standartine sėdyne (RX40 - didesni priekiniai ratukai ir 120A maitinimo 

blokas) 

• RX40 su Modulite sėdyne (RX40 - didesni priekiniai ratukai ir 120A maitinimo blokas) 

• RX40 HD su Modulite sėdyne (RX40 HD – sunkesniems naudotojams, kurių vartotojo 

svoris iki 160 kg; didesni priekiniai ratukai ir 120A maitinimo blokas) 

Visiems modeliams galima parinkti vieną iš 15 spalvų. 

Privalumai: 

• Ypač patogus važiavimas 

• Platus įvairių priedų pasirinkimas 

• Patrauklus, minimalistinis stilius 

• Galingas elektrinis variklis 

Galima valstybės kompensacija 5000 EUR 

Pastaba: Prekės yra užsakomos ir gamybos terminas šiuo metu gali būti 

ilgesnis. 
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Vežimėlio specifikacija: 

 
 

• Sėdynės plotis:  

33 cm (su integruotais porankiais) / 38 cm 

38 cm (su integruotais porankiais) / 43 cm 

 

• Sėdynės gylis: 41 / 46 / 51 cm 

• Sėdynės aukštis: 43.5 / 46 / 48.5 cm 

• Nugaros atramos aukštis: 48 cm 

• Nugaros atramos pasvirimo kampas: nuo 90° iki 120° (8 žingsniai) 

 

• Sėdynės pasvirimas: 20° (elektrinis) 

 

• Porankių aukštis:  

24.5 - 31.5 (Standartinis) 

29.5 - 36.5 (Pasirinktinai) 

 

• Priekinio rėmo kampas:  

80° (Standartinis) 

0° - 70° / 0° - 80° (Pasirinktinai) 

 

• Pėdų atramos ilgis:  

35 to 45 (Standartinis) 

29 to 46 (Pasirinktinai) 

 

• Ratų pasvirimo kampas: 0° 

 

• Greitis: 

3 km/h / 6km/h (Standartinis) 

10km/h (Pasirinktinai) 

12km/h (Pasirinktinai) (tik RX40) 

 

• Baterijos talpa:  

52Ah (RX20) 

60Ah (Standartinis) (RX40) 

73Ah (Pasirinktinai) (RX40) 

 

• Maksimalus atstumas: 47km 

• Apsisukimo spindulys: 76 cm 

• Maksimalus slenksčio aukštis: 6 cm 

• Elektroninė sistema: LiNX 

 

• Bendras ilgis: 103 cm 

• Bendras plotis: 56 cm 

• Bendras svoris: 105kg 

 

• Maksimalus naudotojo svoris: 

136kg (Standartinė versija) 

160kg (HD versija) 

  
 


