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Invacare Storm4 har tagits fram för att uppfylla 
högt ställda krav avseende funktion och 
möjlighet att konfigurera samt anpassa.

Storm4 har inte enbart en imponerande 
förmåga att ta sig fram utomhus då den 
erbjuder en säker och stabil körupplevelse. 
Inomhus kompromissar man inte med 
manövrerbarheten. Den moderna designen gör 
elrullstolen elegant och stilfull.  

• Mycket konfigurerbar
• Enkel att använda, enkel att hantera
• Stilfull design
• Simply Smart LiNX kontrollsystem

Simply Smart LiNX kontrollsystem: Redefining Mobility

Storm4

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.Med enkel access till statistik och diagnosinformation, 
ger LiNX en transparens för den som skall arbeta med produkten.

Mycket konfigurerbar

Tack vare sitt modulkoncept kan Invacare Storm4 
uppfylla en mängd olika krav. Motorns modell 
och hastighet väljs beroende på var stolen skall 
användas. Ett stort urval av ryggstödsmodeller 
är tillgängligt till Modulite™ -sitsen vilket ger 
möjlighet att hitta bästa tänkbara sittställning. 
Möjligt att välja sits- och ryggstödsbredd över 
ett större intervall. Teleskopfunktionen på 
sitslyften möjliggör en sitthöjd på 40 cm som bl a 
underlättar då man t ex skall in mot ett bord.

Stilfull design

Den moderna designen 
framhäver den solida 
konstruktionen och de 
goda köregenskaperna hos 
Storm4. Med moderna LED 
lyktor som tillval får Storm4 
ett elegant utseende. De 
främre länkhjulsarmarna kan 
erbjudas med applikationer i 
olika utformning på sidorna 
som matchar färgen på 
kåporna som finns i olika 
nyanser.

Enkel att hantera

Storm4 har utvecklats 
med enkel hantering 
i åtanke. Exempelvis 
är batterierna mycket 
enkla att ta bort 
och elektroniken är 
lättillgänglig för snabb 
och problemfri service.

Modern pekskärmsteknologi

Manöverboxen REM400 har en imponerande 3,5" pekskärm i 
färg som kräver minimal kraft att använda. Denna interaktiva 
manöverbox kan konfigureras för att anpassas till användarens 
fysiska och kognitiva förmåga.

Alternativa styrningar

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



Egenskaper och tillbehör

Låg sitthöjd

Med den låga sitthöjden 
på 40 cm (med sitslyft 
som tillval) kommer 
man lättare under 
bordskanten samt i och 
ur bilen.

Sits-tilt

Manuell eller elektrisk 
tilt på maximalt 25° ger 
möjlighet till ett bekvämt 
och tryckavlastat 
sittande.

Uppfällbara armstöd

Uppfällbara armstöd 
till Modulite-sitsen. 
Underlättar i- och 
urstigning ur stolen.

Modulite™ 
teleskoperande sitsram

Grunden består av en
teleskoperande sitsram
inkl monteringsskena
som möjliggör enkel
placering av armstöd och
tillbehör.

Lättåtkomlig

All elektronik, som kablar
och kontakter, är 
lättåtkomliga för service 
och snabbt och
problemfritt underhåll.

LED belysning

Attraktiva LED lampor med starkt, klart sken gör 
turen säker.

Stilfull design

Modern och attraktiv 
design. Chassikåpor och 
detaljer i många nyanser. 
Det går lätt att ändra 
utseende.

El-rygg

El-ryggen har en hög
ledpunkt för en naturlig
rörelse. Kan 
eftermonteras.

Sidoskenor

Sidoskenor sitter 
monterade på vardera 
sida i den teleskoperande 
sitsramen. För montering 
av tillbehör

Bluetooth 

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

LiNX G-Trac® teknologi

G-Trac ger elrullstolen unik riktningsstabilitet och 
förbättrade köregenskaper

USB-ladduttag

2 x USB 2.0 portar ger upp till 1A 
vilket gör att enheterna behåller sin 
batterikapacitet längre. Kan monteras i 
sidoskenan för att enklare nås.



Tekniska data

Färg kåpa och etiketter (Tillval)

Modulite™

1. Mätt från sitsplatta
2. Manuellt ställbar
3.  Genomsnittligt värde, kan variera 

mellan olika konfigurationer
4.  Mätt från golv till sitsplatta utan 

sittdyna
5. Mätt från fotplatta till sitsplatta
6. Ytterligare 50 mm med armstöden
7. Med benstöden i största vinkeln 

8.  I enlighet med ISO 7176-4 med 6 km/h 
och 73.5 Ah batterier; körsträckan 
kan variera beroende på en mängd 
faktorer. (batteristorlek, hastighet, 
temperatur etc.).

9. Med el-tilt. Manuellt ställbar 0-9° 
10. Beroende på val av ryggstöd
11. Med sitsplatta "one-piece"
12. Med teleskoperande sitsram

13.  Invacare Modulite™ är korskompatibel
med stora delar av Invacares sortiment 
av elrullstolar samt delvis med Invacare 
Rea®-sortimentet.

380 - 530 mm 410 - 510 mm 480, 540,  
560 mm 1, 9 

1020 - 1190 mm 90 - 120° 275 - 340/  
325 - 390 mm 10 

245 - 310/ 
 295 - 360 mm 11

174 kg 2

Invacare  
Storm4

400 - 650 mm 3

450 / 480 mm  
utan elektrisk 

sitslyft

290 - 460 mm 4 0° - 25° 8 630 mm 1190 mm 6 910 mm 150 kg

Invacare  
Storm4

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm

Färg kåpa och etiketter

20% (11.3°) 
15% (8°) med lyft

340 W 6 / 10 km/h upp till 36 km 7

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

Sittbredd Sittdjup
Intervall 

ryggstödsvinkelRyggstödshöjd Totalhöjd
Intervall 

armstödshöjd Vikt

SitsvinkelSitthöjd Underbenslängd Hjulbas
Längd inkl. 

benstöd
Längd exkl 

benstöd Max brukarvikt

Batterikapacitet
Max 

hindertagningVändutrymme
Max säker 

lutning KörsträckaHastighetMotoreffekt

© 2019 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella 
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Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

Blå Svart Champagne Röd Vit Grön

G-Trac® tillval

Annan RAL-färg finns som ytterligare tillval till en ökad kostnad och med längre leveranstid.

Kom ihåg att du 
kan anpassa din 
Storm4 med hjälp 
av tjänsten Invacare 
UNIQUE.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C
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