
Invacare®  Storm®4

Stijlvolle en flexibele mobiliteit 
voor veeleisende gebruikers



Invacare Storm4

De Invacare Storm⁴ elektrische rolstoel is speciaal 
bedoeld voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun 
stoel wat betreft flexibiliteit, aanpassingsvermogen en 
functionaliteit.
De Storm⁴ geeft zowel binnens- als buitenshuis een 
indrukkende prestatie en biedt een veilige en stabiele 
rijervaring zonder in te boeten op wendbaarheid. 
Dankzij het moderne design ziet de elektrische 
rolstoel er ook altijd elegant en stijlvol uit. Belangrijke 
eigenschappen zijn:
• Makkelijk configureerbaar
• Gebruiksgemak
• Stijlvol design
• LiNX Smart Technology

LiNX Smart Technology: Redefining Mobility

Invacare LiNX is ons besturingssysteem dat beschikt over een zelflerende functie 
dankzij geavanceerde technologie en zorgt voor een revolutionaire rijervaring. Het 
biedt adviseurs de mogelijkheid om elektrische rolstoelen sneller en gemakkelijker 
te configureren en af te stemmen.
De LiNX Smart Technologie krijgt programmeer- en onderhoudupdates die 
draadloos en real-time kunnen worden uitgevoerd. Met eenvoudige toegang tot 
statistische en diagnostische informatie biedt LiNX volledig inzicht voor adviseurs.

Makkelijk configureerbaar

Dankzij het modulaire ontwerp is de Invacare 
Storm4 eenvoudig aan te passen aan verschillende 
gebruikersbehoeften: 
•  Het type motor en de rijsnelheid kan worden 

geselecteerd op basis van gebruik binnens- of 
buitenshuis

•  Het Modulite™ zitsysteem beschikt over een 
breed scala aan ziteenheden die gebruikt kunnen 
worden voor een juiste positionering.

•  Mogelijkheid om de breedte van de zitting en de 
rugleuning is binnen een groter bereik verstelbaar

•  Het telescopisch zitframe biedt een extreem lage 
zithoogte om beter aan tafels te kunnen schuiven.

Stijlvol design

De modern vormgeving van 
de Storm4 accentueert de 
robuuste constructie en de 
goede rijeigenschappen.

De moderne LED-verlichting 
sluit fraai aan bij de belijning. 
Invacare kan verschillende 
kleurrijke sierstrips leveren om 
de rolstoel een eigen karakter 
te geven. Ook de behuizing is in 
verschillende kleuren leverbaar.

Gebruiksgemak

De Storm4 is 
ontwikkeld met 
gebruiksgemak 
als uitgangspunt. 
De accu's zijn 
heel gemakkelijk 
te vervangen en 
de elektronica 
is eenvoudig 
toegankelijk voor 
onderhoud.

Touchscreen technologie

De REM400-bediening heeft een indrukwekkende 3,5" kleuren 
touchscreen waarbij minimale kracht nodig is voor de bediening. 
Nu de moderne technologie zijn weg heeft gevonden naar de 
markt van elektrische rolstoelen, kan deze innovatieve interactieve 
bediening worden geconfigureerd op basis van de fysieke en 
cognitieve mogelijkheden van de gebruiker.

Extra bedieningen

Voor degene die de standaard bediening 
niet kan gebruiken, biedt LiNX een selectie 
van andere bedieningen. Hierdoor wordt 
de onafhankelijkheid van de gebruiker 
vergroot. Het gaat om een compacte 
bediening, een compacte bediening 
waarbij minimale kracht nodig is voor 
gebruik, een kinbesturing en dubbele 
besturingsopties.



Eigenschappen en opties

Lage zithoogte

Lage zithoogte van 
400 mm (met zitlift): 
beter aanschuiven aan 
tafels en gemakkelijker 
toegang tot voertuigen.

Zitkanteling

Mechanische of 
elektrische zitkanteling 
tot maximaal 25 graden 
voor een comfortabele 
en optimale zithouding.

Opklapbare armsteun

Het Modulite zitsysteem 
is beschikbaar met 
een multiverstelbare 
opklapbare armsteun 
voor meer comfort 
en maken transfers 
gemakkelijker.

Telescopisch instelbaar 
zitframe

Het nieuwe Modulite 
zitsysteem biedt 
een breed scala aan 
positioneringopties.

Goed bereikbare accu's

Alle elektronica, 
aansluitingen en 
bekabeling zijn 
gemakkelijk toegankelijk 
voor reparatie en 
onderhoud.

LED-verlichting

Moderne verlichting met flexibele instelbare 
ophanging en extra hoge lichtopbrengst voor meer 
veiligheid.

Aandrijving

Stijlvol en modern 
vormgegeven. Behuizing 
en voorwielophanging 
zijn in diverse kleuren 
leverbaar.

Elektrische 
rughoekverstelling

De elektrische 
rughoekverstelling heeft 
een virtueel draaipunt  
voor een natuurlijke 
beweging. Deze kan 
achteraf worden geplaatst.

Zijrails

De zijrails maakt het 
mogelijk traploos de 
zitdiepte in te stellen, 
armsteunen te monteren 
en het is eenvoudig 
accessoires te bevestigen.

Ingebouwde Bluetooth

De REM400-bediening geeft gebruikers de 
mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd 
verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een 
computermuis.

LiNX G-Trac® technologie

Voor meer complexe besturingsbehoeften zorgt 
LiNX voor een verbeterde functionaliteit en 
besturing terwijl G-Trac® (optioneel) dit versterkt 
en ervoor zorgt dat de stoel de rijrichting aanhoudt 
zoals de besturing dat aangeeft.

USB-lader

2 x USB 2.0 ports leveren tot 1A 
per stuk om apparaten opgeladen 
te houden. Ophangstrip maakt 
eenvoudige bereikbaarheid mogelijk. 
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Technische gegevens

Opties framekleuren

Modulite™
 
 
 
Recaro

1. Gemeten vanaf zittingplaat
2. Manueel instelbaar
3. Verschilt per configuratie
4.  Grond tot zittingplaat, zonder 

zitkussen
5. Gemeten van voetplaat, tot zittingplaat
6. + 50 mm armsteun verstelling

7. Beensteun in de grootste hoek
8. Gemeten volgens ISO 7176-4 @ 6 km/u
9. Elektrisch; manueel instelbaar 0-9°
10.  Afhankelijk van keuze 

rugondersteuning
11. Met eendelige zitplaat
12. Met telescopisch zitframe

13.  Invacare Modulite zitcomponenten 
zijn geheel uitwisselbaar binnen 
de Invacare range van elektrische 
rolstoelen en ook gedeeltelijk met de 
Invacare Rea® familie.

380 - 530 mm
 
 
 

490 - 530  
(360) mm

410 - 510 mm
 
 
 

460 - 510 mm

480, 540,  
560 mm 1, 10 

 

770 - 830 mm 1

1020 - 1190 mm 
 

 
1300 mm

90 - 120° 
 

 
90 - 135°

275 - 340/  
325 - 390 mm 11 

245 - 310/ 
 295 - 360 mm 12

250- 340 /  
290 - 380 mm

174 kg 3 

 

 
174 kg 3

Invacare  
Storm4

400 - 650 mm 4

450 / 480 mm  
zonder lifter

290 - 460 mm 5 0° - 25° 9 630 mm 
(wielbasis)

1190 mm 7 910 mm 150 kg

Invacare  
Storm4

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm

Standaard framekleuren

20% (11.3°) 
15% (8°) met lifter

340 W 6 / 10 km/u tot 36 km 8

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze 
Invacare-website.

Zitbreedte Zitdiepte RughoekRughoogte Totale hoogte
Hoogte 

armsteun Totaalgewicht

ZithoekZithoogte Onderbeenlengte Totale breedte
Totale lengte 

incl. voetsteunen

Totale lengte 
zonder 

voetsteunen
Max. gebruikers-

gewicht

Accucapaciteit
Max. klimbare 

obstakelhoogteDraaicirkel
Veilige 

hellingshoek RijbereikSnelheidMotorvermogen

Blue (RAL 5026) Black (RAL 9005) Champagne 
(0314)

Transparent Red
(0200)

White
(RAL 9016)

Olive Green
(RAL 6003)

G-Trac® optie 
beschikbaar

Niet vergeten, u kunt uw 
Storm4 personaliseren 
door gebruik te maken 
van de Invacare 
UNIQUE service.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C
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