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Invacare® introducerar en ny spännande teknik till våra elrullstolar - G-Trac®. Tillsammans
med LiNX-elektroniken på Invacares modeller Storm®⁴, TDX® SP2 och Bora® tar G-Trac
köregenskaperna till en ny nivå. G-Trac fungerar som en kompass och ger utmärkt kursstabilitet
oavsett terräng. Vare sig du kör utomhus vid hög hastighet eller inomhus med låg hastighet ger
G-Trac-funktionen brukaren utmärkt manövrerbarhet för en bekväm och säker körupplevelse.
G-Trac - kör som på räls

G-Trac håller kursen
- även vid låg
Allt som oftast kan rullstolsbrukare hindras av olika saker som kommer hastighet
i deras väg, exempelvis trottoarkanter, sluttande terräng eller halt
underlag.
G-Trac hjälper till
För att hålla kursen krävs då att brukaren kompenserar riktningen
att upprätthålla
själv, vilket kan vara tröttsamt i längden. G-Trac hjälper brukaren att
både fart och
hålla kursen och följa en rakare väg med mycket färre korrigeringar,
riktning oberoende
utan pendlande. Med G-Trac kan brukaren styra sin omgivning
av underlag även
- inte tvärtom! G-Trac är särskilt användbar i kombination med
i mycket låga
alternativa styrningar såsom sug- och blåsstyrning, tavelstyrning eller
hastigheter.
huvudstyrning.

Utan
G-Trac®
G-Trac - hastighet och säkerhet
Då man kör i hög hastighet eller svänger tvärt kan detta innebära
att rullstolen kan börja snurra eller sladda. G-Trac känner av dessa
oönskade rörelser på ett tidigt stadium och justerar hastigheten i tid
till en nivå som försäkrar att rullstolen håller kursen och garanterar
brukarens säkerhet, på samma sätt som ESP-funktionen gör på en
modern bil.
Rullstolsbrukare tycker oftast att hastighetan reduceras för mycket
då man exempelvis svänger runt ett hörn eller vid snabba manövrar.
G-Trac analyserar körparametrarna och minskar endast hastigheten
så mycket som är absolut nödvändigt. Detta gör att brukaren får en
behagligare körupplevelse.

G-Trac kommer att lägga mer körglädje till din Invacare elrullstol och hjälper dig på vägen för
en bekväm och njutbar körupplevelse. Följande modeller kan kombineras med G-Trac:

Invacare® Storm®4 &
Storm®4 X-plore

Invacare® TDX® SP2NB

Invacare® TDX® SP2
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