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Egenskaber og tilbehør

Tekniske data

Stelfarve

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product’s user manual, please see your 
local Invacare website.

Storm4 Max 490 - 710 mm 1 430 - 630 mm ≥ 480 mm 0 - 25°500 - 630 mm

630 mm

1390 mm

220 kg

 
Sædebredde Sædedybde

Sædehøjde fra 
gulv RygvinkeRyghøjde

Chassisbredde

Totallængde 
inkl. benstøtte

Max. 
brugervægt

Max. højde på 
forhindringerVendediameter Max. hældning Kørestrækning

2080 mm 350W6°(10,5 %)60 mm 31 km 6 km/t

HastighedBatterikapacitet 

Storm4 Max

0°- 16°360 - 480 mm

Tilt
Længde på 
benstøtte

Sort

Storm4 Max er udviklet så den lever op til kravene hos den store bruger. Med Storm4 Max er der lagt stor 
vægt på at opnå en velproportioneret, komfortabel og sikker el-kørestol for brugere op til 220 kg. Storm4 
Max chassis er konstrueret til at give optimal vægtfordeling. Affjedringen er tilpasset til brugervægten og 
vitale dele som armlæn og benstøtte, er ekstra forstærket Storm4 Max går ikke på kompromis med hverken 
køreegenskaber eller sikkerhed.

Armlæn

Armlænene er forstærkede til at 
kunne modstå en større belastning. 
Armlænene kan monteres i forskellige 
højder og bredder, for at give maksimal 
støtte.

Fodplade

Fodplade kan justeres i forskellige 
positioner og er forstærket, så den kan 
modstå belastningen, når du bruger 
benene til at rykke dig bagud i sædet.

Lægpuder

Lægpuderne er bløde og kan justeres 
individuelt i dybde, højde og vinkel 
således, at benene understøttes bedst 
muligt uanset position.

El-funktioner

Storm4 Max har elektrisk rygvinkling med omdrejningspunkt 
svarende til hofteleddet for at undgå shaer, samt elektrisk 
tilt. Dermed kan sædeenheden hurtig og let indstilles til en 
komfortabel og behagelig siddestilling.

Brugervenlighed

Storm4 Max er ligesom resten af Storm-familien kendetegnet ved 
sin bruger- og servicevenlighed. Storm4 Max er udstyret med det 
sidste nye indenfor kørestolselektronik, der sikrer let manøvrering 
med mange individuelle justeringsmuligheder og tilpasninger.


