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Po prostu najlepsze dopasowanie!
Rewolucyjny wózek inwalidzki Invacare Storm4 został stworzony,
aby zaspokoić nawet najwyższe wymagania w zakresie
konfiguracji, możliwości adaptacji i funkcjonalności. Jest nie tylko
stylowy i przyjemny w prowadzeniu, ale także łatwy w utrzymaniu.
Unikalna, elastyczna konfiguracja siedziska sprawia, że wszystkie
regulacje są nieskomplikowane i szybkie do wykonania. Przemyślana
całościowa konstrukcja wózka oraz budowa jednostki napędowej
sprawia, że serwisowanie go jest niezmiernie proste.
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Wysoce konfigurowalny

Dzięki modułowej koncepcji, Invacare Storm4 łatwo
dostosowuje się do różnorodnych wymagań. Typ
silnika i prędkość mogą zostać wybrane zgodnie z
głównymi wymaganiami danej osoby, zarówno do
użytku wewnątrz jak i na zewnątrz. Istnieje wiele
typów siedzeń, w tym nowy adaptacyjny system
siedzeń Modulite ™ i fotel Easy-Adapt ™, które
pozwalają na szeroki zakres adaptacji siedzeń i
podparcia. Teleskopowy podnośnik zapewnia
wyjątkowo niską wysokość siedziska- 400 mm dla lepszego dostępu do rozmaitych typów stołów

Łatwy w obsłudze
Storm4 został opracowany pod hasłem: ”Łatwo sobie
poradzić”. Szerokości siedziska oparcia wynoszą od
380 do 530 mm i można je regulować za pomocą
tylko jednego narzędzia. Zintegrowane oznaczenie
skali pokazuje wybraną szerokość. Demontaż
akumulatorów jest wyjątkowo prosty, a elektronika
łatwo dostępna w celu szybkiego i bezproblemowego
serwisowania.
Estetyczny wygląd
Współczesna stylistyka modelu Storm4
podkreśla jego solidną konstrukcję i bardzo
dobre właściwości jezdne. Nowoczesne lampy
LED dodają jej elegancji, a przednie wahacze
można podkolorować atrakcyjnymi
dodatkami. Obudowa ma różne odcienie,

natomiast wszystkie kolorowe tkaniny
można łatwo zmieniać. Dostępne są również
dopasowane pokrowce na siedzenia.
Storm4 z pewnością zasługuje na miano
najlepszego dopasowania!

Opcje i właściwości

Mała wysokość siedzenia
Niskie siedzisko, wysokość od
podłogi 400 mm (z opcją podnośnika
siedziska); lepszy dostęp do stolików
lub podczas wsiadania do / wysiadania
z samochodu.

Kolumnowy podnośnik
Elegancki, nowy podnośnik
kolumnowy osiąga wysokość 250
mm. Bardzo stabilny i bezpieczny przy
zminimalizowanym ryzyku
zablokowania palców.

Nowa konstrukcja
jednostki napędowej
Atrakcyjny i nowoczesny design.
Dostępnych jest wiele kolorów
obudów i przednich wahaczy. Kolory
można łatwo zmienić.

Mocne przednie wahacze
Nowa konstrukcja w połączeniu z
długimi tylnymi wahaczami zapewnia
komfortową jazdę z niezmiennie
dobrą trakcją i stabilnością.
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Elektronika ACS II
Różne moduły kontrolne oferują
płynną możliwość stopniowego
zmniejszania i dostosowywania do
różnych potrzeb.

Stacja dokująca
Testowana zderzeniowo stacja
dokująca Dahl umożliwia łatwe
i bezpieczne podłączenie Invacare
Storm®4 do pojazdu, nawet jako
kierowcy.

Pochylenie siedziska
Możliwość ręcznego ustawiania lub przechylania z zasilaniem przy maksymalnie
25 stopniach dla optymalnego komfortu i postawy.

System oświetlenia LED
Atrakcyjny design z mocnym,
jasnym światłem zapewniającym
bezpieczną jazdę.

Sprężyna zawieszenia
Komfortowa jazda i bezpieczna trakcja nawet przy dużych prędkościach.

Kolorowe etyiety
Kolorowe etykiety na przednich
wahaczach nadają osobisty,
estetyczny wygląd.

Łatwy dostęp
do akumulatorów
Akumulatory łatwo się wysuwają, co
ułatwia serwis. Wystarczy otworzyć
tylną klapę i wyciągnąć akumulatory
- to nie może być łatwiejsze!

Uproszczony dostęp
do elektroniki
Łatwy dostęp do całej elektroniki,
okablowania i przewodów zapewnia
szybki i bezproblemowy serwis oraz
konserwację.
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Opcje i właściwości Easy Adapt™

Przesuwne oparcie
Powyższa funkcja zapewnia
komfort i minimalizuje siły
ścinające podczas poruszania
oparciem. Opcja kontroli zagłówka
i podpórki podbródka zapewni,
że one także będą się poruszać
względem głowy użytkownika
wózka, gdy oparcie będzie w
różnych pozycjach.

Łatwa regulacja płyty
siedziska
Szerokość płyty Invacare EasyAdapt Seat można łatwo
regulować w zakresie od 380
mm do 530 mm bez potrzeby
stosowania dodatkowych części.
Pełny zakres głębokości tylko
przy trzech zestawach płytek.
Do regulacji siedziska wymagane
jest tylko jedno narzędzie.

Łatwa regulacja
szerokości oparcia
Możliwa prosta regulacja szerokości
płyty oparcia Invacare Easy-Adapt
w zakresie od 380 do 530 mm.
Do wszystkich rodzajów regulacji
siedzisk potrzebne jest tylko jedno
narzędzie. Oparcie i płyta siedziska
są regulowane oddzielnie.

Wybór różnych poduszek
siedzeń Invacare
Dostępnych jest 12 różnych
rozmiarów poduszek z 3 różnymi
pokrowcami dla optymalnego
komfortu i stylu, w tym Invacare
Easy-Adapt.

Skala do odczytu
na siedzeniu
Terapeuci mogą z łatwością
dostosować i odczytać wybrane
pomiary.

Różne wysokości siedzisk
W modelach bez podnośnika dostępne są 2 różne wysokości
siedzisk (450 mm i 480 mm) do optymalnego dopasowania.

Podłokietnik
Podłokietnik na siedzisku EasyAdapt Seat z opcją osłony
bocznej i torby z tyłu oparcia.
Podłokietnik jest odchylany w
celu ułatwienia przenoszenia,
podąża za oparciem, aby
zapewnić dobry dostęp do
joysticka i daje ergonomiczny,
poziomy kąt.

Przygotowany pod siedziska
i oparcia z innych firm
Konstrukcja oparcia umożliwia
łatwe mocowanie oparć innych firm
i zastosowanie niestandardowych
rozwiązań.
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Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Opcje i właściowości Modulite™

Pantone 375 C

NEW

NEW

Pantone Process Black C

Pantone 425 C

Pantone 375 C

Standardowe siedzisko Modulite ™
Ze zintegrowanymi widełkami podłokietników i podpórkami
pod nogi oraz regulowanym napręzeniem materialu na oparcie.

Siedzisko Modulite ™ Flex 3 Seat
Podobnie jak płyty oparcia Flex3., teleskopowa rama siedziska zapewnia
pełną elastyczność wraz z regulacją szerokości od 380 mm do 530
mm (15 “do 21”). Jest wiele rodzajów poduszek i oparć, które można
zmienić w dowolnym momencie, co zapewnia optymalny komfort
użytkownikowi wózka.

NEW

Opcja elektrycznego odchylenia oparcia
Elekryczne siedzisko posiada również wysoki punkt obrotu, który
zapewnia naturalny ruch. Może być w niego wyposażony.
90 - 120°

Gotowy do transportu
Siłownik uruchamianjący ma mechanizm szybkozłacza, dzięki
czemu można go łatwo złożyć do transportu.

Pojedyncze rączki i przesuwne szyny boczne
Odlewane widelki rączek umożliwiają ustawienie ręczne
i przesuwają się w systemie specjalnych szyn, aby ułatwić znaczną
regulację głębokości siedziska. Szyny boczne umożliwiają również
indywidualne umieszczanie podłokietników oraz innych akcesoriów.
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Dane techniczne

Modulite™

380 - 530 mm

380 - 530 mm

480 / 540 mm 1

970 mm

Standard
Easy-Adapt

380 - 530 mm

380 - 530 mm

–10°/0°/7,5°/15°/

250 - 340 /

22,5°/30°

290 - 380 mm

2

min. 174 kg 3

650 mm 1

1060 mm

–5° to 35°

250 - 340 /

480, 540,

970 - 1060 mm

90 - 120°

275 - 340 mm 12

min. 174 kg 3

290 - 380 mm
Modulite

™

380 - 530 mm

410 - 510 mm

Flex 3

560 mm

245- 310 mm

1, 11

174 kg 3

13

400 - 650 mm 4
450 / 480 mm
bez podnośnika

290 - 460 mm 5

0° - 25° 10

630 / 670 mm 6,9
(wheelbase)

1190 mm 7

910 mm

150 kg

73.5 Ah

1600 mm

60 / 100 mm

20% (11.3°)

300 W

6 / 10 km/h

36 km 8

1 / mierzone z płyty siedziska
2 / ręczne ustawienie
3 / zmienia się w zależności od konfiguracji
4 / płyta zamocowana do siedziska, bez poduszki na
siedzisko
5 / mierzone od płyty podnóżka do płyty siedziska
6 / rozstaw osi 630 mm
7 / podnóżek pod największym kątem

8 / pomiar Storm4, 6 km / h, zgodnie z ISO
7176
9 / według rodzaju koła napędowego
10 / zasilany
11 / w zależności od wyboru oparcia
12 / z jednoczęściową płytą siedziska
13 / z teleskopową ramą siedziska

Standardowe koloury

Niebieski (RAL 5026) Czarny (RAL 9005)

Szampański (0314)

Opcje kolorów

Transparentny
wiśniowy (0200)

Biały
(RAL 9016)

Oliwkowa zieleń
(RAL 6003)

Inne opcje: dowolny kolor RAL za dopłatą i dłuższym czasem realizacji.
Szczegółowe informacje, dane techniczne, odniesienia do transportu lub
opis niektórych opcji można znaleźć w instrukcji obsługi niniejszego wózka.

Dostępma
opcja G-Trac ®

Invacare Limited
Pencoed Technology Park - Pencoed Bridgend CF35 5AQ - Wielka Brytania
Tel .: +44 1 656 776 222
Faks: +44 1656 776 220
E-mail: uk@invacare.com
Zamówienie sprzedaży
e-mail: ordersuk@invacare.com
www.invacare.co.uk
Invacare Ireland Ltd
Unit 5 - Seatown Business Campus
Seatown Road - SWORDS - Hrabstwo
Dublin - Irlandia
Tel. +353 1 8107084
Faks +353 1 8107085
Email: Ireland@invacare.com
www.invacare.ie
© 2014 Invacare International Sàrl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie cytowane informacje są
uważane za poprawne w momencie
wydruku.
Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji produktu bez wcześniejszego
uprzedzenia.
Storm4 - UK - 01/2014 - 1526715

