
 

Storm4 LiNX-elektroniikalla
– tyylikästä ja joustavaa liikkuvuutta vaativille käyttäjille

Invacare Storm4-sähköpyörätuoli on kehitetty vastaamaan monimutkaisia   käyttäjä-
vaatimuksia, jotka koskevat konfiguroitavuutta, adaptoitavuutta ja funktionaalisuutta.
Storm4:ssa on vaikuttava suorituskyky sekä ulko- että sisätiloissa. Se tarjoaa turval-
lisen ja vakaan käyttökokemuksen helppoa ohjattavuutta unohtamatta. Nykyaikaisen 
muotoilun ansiosta se on myös elegantti ja tyylikäs. 

Avainominaisuuksia:
• Erittäin konfiguroitava
• Helppo käyttää
• Esteettinen design
• LiNX Smart Technology

Storm4 on saatavana nyt vakiona uudella  
LiNX-ohjausjärjestelmällä.

Saatavana myös Storm4 Max 220 kg ja
UltraLowMaxx matalalla istuinjärjestelmällä
sekä Storm4 X-plore vaativaan maastoon.

Storm4Invacare ®



Storm4:n moderni design alleviivaa tukevaa rakennetta, hyviä ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä. 
Modernit LED-ajovalot lisäävät tyylikkyyttä ja värilliset, vaihdettavat etuhaarukoiden suojat 
täydentävät valittua runkoväriä. 

Erittäin konfiguroitava

Invacare Storm4 adaptoituu helposti erilaisiin käyttäjätarpeisiin
modulaarisen konseptinsa ansiosta:

• Moottorin tyyppi ja nopeus voidaan valita sisä- tai ulkokäyttöön 
   sopivaksi.
• Modulite ™-istuinjärjestelmä ja laaja valikoima selkäosavaihto-
   ehtoja, jotka takaavat hyvän asennon käyttäjälle.
• Mahdollisuus vaihtaa istuinta ja selkäosan leveyttä suuremmalla 
   alueella.
• Teleskooppi-istuinhissi tarjoaa erityisen matalan istuinkorkeuden,   
   jotta pääset paremmin esim. pöydän ääreen.

Storm4 on kehitetty erityisesti käytettävyys ja helppous mielessä. 
Akut ovat erittäin yksinkertaiset irrottaa ja elektroniikkaan pääsee 
helposti käsiksi, mikä helpottaa nopeaa ja ongelmatonta huoltoa. 

Erityisohjaimet

LiNX:iin on saatavana valikoima erilaisia ohjaimia 
niille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta 
eikä etähallintaa, mikä maksimoi käyttäjän oman 
hallinnan ja itsenäisyyden. Vaihtoehtoisia ohjaimia 
ovat esim. kompakti kauko-ohjain, pienikokoinen 
kauko-ohjain vähäisellä käyttövoimakkuudella, 
leukaohjain sekä erilaiset kaksoisohjausmah-
dollisuudet.

Helppo käyttää

Esteettinen design

Ominaisuudet...

Kosketusnäyttöteknologia

REM400 ohjaimessa on vaikuttava 3.5” kosketusnäyttö, joka vaatii minimaalisesti 
voimaa käyttää. Invacare määrittelee liikkumisen apuvälineiden teknologian uudel-
leen tuomalla modernin nykyaikaisen teknologian sähköpyörätuolimarkkinoille.  
Tämä innovatiivinen, interaktiivinen ohjain voidaan konfiguroida käyttäjän fyysisten 
ja kognitiivisten edellytysten mukaisesti.

Invacare LiNX on oivalluksen innoittama ohjausjärjestelmä kehittyneellä teknologialla, joka tarjoaa 
erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden konfiguroida ja 
räätälöidä sähköpyörätuolit nopeasti ja intuitiivisesti.

Älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmointi- ja ylläpitopäivitysten tekemisen langattomasti ja 
reaaliajassa, ja sillä on suora pääsy tuolin tilastotietoihin ja diagnostiikkaan, mikä antaa ammattilaisille 
täydellisen näkyvyyden tuotteen käyttö- ja vikahistoriaan. 

LiNX Smart Technology: Liikkumisen uusi määritelmä



... ja optiot

LiNX G-trac teknologia optiona 
LiNX-elektroniikka parantaa toiminnallisuutta, ajo-ohjausta ja suori-
tuskykyä. Monimutkaisempiin ohjaustarpeisiin LiNX G-Trac (lisävaruste) 
parantaa ja varmistaa, että tuoli seuraa ohjaimen osoittamia ohjeita.

Istuinkallistus
Manuaalisesti säädettävä tai 
moottoroitu istuinkallistus 
max. 25° takaa optimaalisen 
mukavuuden ja asennon.

Värilliset etuhaarukat
Värilliset, helposti vaihdettavat 
etuhaarukoiden suojat antavat 
persoonallisen silauksen.

Helppo akkujen sijainti 
Akut liukuvat esiin helposti 
Avaa vain takaluukku ja vedä akut 
ulos - ei voi olla helpompaa!

Sivukiskot
Modulite-teleskooppi-istuimen
sivukiskot, mahdollistaa käsitukien 
ja lisävarusteiden säätämisen täysin 
yksilöllisesti.

LED-valaisinjärjestelmä
Miellyttävä design ja vahvat, kirkkaat valot edessä ja takana
- turvallista ajoa.

USB-laturiportit
2 x USB 2.0 porttia tarjoaa 1A 
virran / portti. Kiskoasennus-
ominaisuus mahdollistaa 
helpon pääsyn.

Ylöskääntyvät käsituet 
Modulite istuimeen voidaan 
yhdistää monisäädettävät 
ylöskääntyvät käsituet, jotka 
helpottavat siirtymisiä ja lisäävät 
personoitua käyttömukavuutta.

Matala istuinkorkeus
Erittäin matala istuinkorkeus 
400 mm istuinhissillä mah-
dollistaa paremman pääsyn 
pöytien ääreen ja helpommat 
siirtymiset tuoliin tai ajoneu-
voihin.

Teleskooppi-istuinrunko
Modulite istuinrungon teleskooppi-
design mahdollistaa monenlaiset 
istuinvaihtoehdot.

Integroitu Bluetooth
REM400 ohjain voi olla 
yhdistettynä 3 eri laitteeseen 
samanaikaisesti. Lisäksi siinä 
on hiiritoiminto.

Moottoroitu kallistus
Moottoroitu istuinkallistus tarjoaa 
korkean keskipisteen luonnollista 
liikettä varten. Se voidaan asentaa 
myös jälkikäteen.



Tekniset tiedot

Runko- ja tehostevärit

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme 
oikeuden muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2019
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Invacare   
Storm4

400 - 650 mm 3

450 / 480 mm  
without lifter

290 - 460 mm  4 0° - 25° 8 630 mm  
(wheelbase)

1190 mm 6 910 mm 150 kg

Invacare   
Storm4

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm 20% (11.3°) 
15% (8°) hissillä

340 W  6, 10 tai 12 km/h        37 km 7

Istuinleveys Istuinsyvyys Selkäosan kulmaSelkäosan korkeus Kokonaiskorkeus Käsituen korkeus Kokonaispaino

IstuinkulmaIstuinkorkeus
Jalkatukien
   pituus

Ajoyksikön
leveys

    Kokonaispituus 
sis.jalkatuet

Kokonaispituus 
ilman jalkatukia Max. käyttäjäpaino

Akkukapasiteetti
Max. esteen-

ylityskykyKääntösäde Max. kallistuskulma AjomatkaMax.nopeusMoottoriteho

12

G-Trac® optiona 



Storm 4 Max 490 - 610 mm 1 560, 595,  
630 mm 2

480, 510 mm 0 - 25°570 mm 3,4,   
630 mm 4

630 mm 7

1390 mm

220 kg

Ajoyksikön  
leveys

Kokonaispituus

Max. käyttäjä-
paino

Max. esteen-
ylityskyky

Kääntöing 
Kääntösäde Max. kallistus Ajomatka

2080 mm3 50 W6°(10,5 %)60 mmu p to 31 km 8 6 km/h

NopeusMoottori

Storm 4 Max

0°- 15° 5,
0°- 9° 6

360 - 480 mm

IstuinkulmaJalkatuen pituus

1.  Käsituessa +100 mm säätövara
armrest

2.  Saatavana adapteri, joka vähentää  
130 mm istuinsyvyyttä

3.  Vain pienemäpään  (490 mm) istuinrunkoon
4.   + 50 mm korkeudensäätö

5. Moottoroitu istuinkallistus
6.   Manuaalisesti säädettävä istuinkallistus
7.  Pyörien leveys ; Kokonaisleveys : min 

670 – max. 855 mm - 975 mm sis. 
käsitukien leveyssäätö

8.  ISO 7176-4:2008

Istuinleveys Istuinsyvyys Selkäosan kulmaSelkäosan korkeusIstuinkorkeus

Storm4 Max 220 kg

Muut mallit

Storm4 Max on suunniteltu 
erityisesti suurempikokoisten 
henkilöiden tarpeisiin. Sen 
pidempi runko tukee painon 
jakautumista ja parantaa kehon 
liikkuvuutta. Extra vahvat käsi- ja 
jalkatuet tukevat, kun käyttäjän 
täytyy työntää itsensä takaisin 
oikeaan istuma-asentoon tai 
suorittaa käsillä ja jaloilla
jonkinlaista paineenalennusta.

Helppo käyttää
Aivan kuten koko Invacare Storm4 
-perheelle on ominaista help-
pokäyttöisyys, myös Maxissa 
akut ja elektroniikka ovat helposti 
saatavilla, joten huolto on help-
poa. Istuimen syvyyttä on helppo 
säätää kolmessa vaiheessa, jotka 
on merkitty istuinrunkoon. Lisävar-
usteena adapteri istuin-
syvyyden lyhentämiseksi.

Sähköinen istuinkallistus 25°
Yksilöllisen istuinmukavuuden 
ja -asennon säätämiseksi myös 
Storm4 Max :ssa on mootto-
roitu istuinkallistus optio. 
0° - 25° kallistus korkealla 
keskipisteellä vähentää 
hankausvoimaa ja sitä kautta 
alentaa painetta.

Optiona saatavana G-Trac™ 
LiNX  G-Trac™ takaa parhaat 
mahdolliset ajo-ominaisuudet ja 
-seurannan. 

Tekniset tiedot

LiNX ohjain ja elektroniikka
Myös Maxissa on LiNX -ohjaus-
järjestelmä vakiona. LiNXin 
uusimman teknologian avulla 
käyttäjä voi tarkasti hallita ja 
ennustaa ajamisen. 

Vahvistetut käsituet
voidaan asentaa useisiin 
eri asentoihin sekä säätää 
leveyssuunnassa.

Yhtenäinen jalkalauta
tukee erilaisia   jalkojen asentoja. 
Se on tarpeeksi vahva, jotta käyt-
täjä voi työntää itsensä takaisin 
paikalleen ja tehdä jaloilla jonkin-
laista paineenalennusta.



Storm4 Ultra Low Maxx

Ultra Low Maxx on uusi, innova-
tiivinen, moottoroitu, ultra matala 
istuinjärjestelmä, jossa on mm. 
uudenlainen teknologia paineen-
tasaukseen ja asentovaihteluun 
sis. moottoroitu kallistus (170º), 
moottoroitu hissi, modulaarinen 
istuinrunko, 2 eri leveys- ja 2 eri 
syvyyssäätövaihtoehtoa, eri 
selkäosavaihtoehtoja ja täysin 
uudenlainen käsi- ja jalkatuki-
valikoima, jotka mahdollistavat 
laajat säätövaihtoehdot.

Muut ominaisuudet kuten Storm4.

Kallistus 170º

Hissi 300 mm

Kasvava istuinalusta
Leveys- ja syvyyssäädettävä istuin-
alusta tarjoaa käyttäjälle mahdolli-
suuden kasvuun. Ultra Rail, modu-
laarinen kiskojärjestelmä mahdollis-
taa +100 mm lisäsyvyyssäädön.

Ultra Rail
Jokaisessa kiskossa on liukukanava, 
jota voidaan käyttää helpottamaan 
esim. lantionhihnan ja lonkatukien, 
asentamista.

LNX- ja Pivot Plus -jalkatuet
Moottorilla varustetut jalkatuet 
takaavat tasaisen liikkeen nivel-
tyvällä alustalla.

Tekniset tiedot

Invacare   
Storm4  Ultra Low 
Maxx

405 - 610 mm 380 - 580 mm5 60 - 660 mm 1, 2 1250 - 1350 mm 3 90 - 170° 4 240 - 330 /  
320 - 405 mm 5

188 kg 6

Invacare   
Storm4  Ultra Low 
Maxx

480 mm 7 280 - 490 mm 8 0 - 50°  
0 - 45° 9

630 mm 
(wheelbase )

1300 mm1 015 mm 136 kg 10

Invacare   
Storm4  Ultra Low 
Maxx 73.5 Ah1 770 mm6 0 / 100 mm2 0% (11.3°) 340 W  6 / 10 km/h      36 km

G-Trac® optiona 

Istuinleveys Istuinsyvyys Selkäosan kulmaSelkäosan korkeus Kokonaiskorkeus Käsituen korkeus Kokonaispaino

IstuinkulmaIstuinkorkeus
Jalkatukien
   pituus

Ajoyksikön
leveys

    Kokonaispituus 
sis.jalkatuet

Kokonaispituus 
ilman jalkatukia Max. käyttäjäpaino

Akkukapasiteetti
Max. esteen-

ylityskyky Max. kallistuskulma AjomatkaMax.nopeusMoottoritehoKääntösäde


