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Egenskaper och tillbehör

Tekniska data

Standardfärger

För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till www.invacare.se.

Storm4 Max 490 - 610 mm 1 560, 595,  
630 mm 2

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

630 mm7

1390 mm

220 kg

Sittbredd Sittdjup Sitthöjd
Intervall rygg-

stödsvinkel Ryggstödshöjd

Hjulbas

Längd inkl. 
benstöd

Max brukarviktMax hindertagningVändutrymme
Max säker 

lutning Körsträcka

2080 mm 350W6°(10,5 %)60 mm up to 31 km 8 6 km/h

HastighetMotoreffekt

Storm4 Max

0°- 15° 5,
0°- 9° 6

360 - 480 mm

SitsvinkelUnderbenslängd

Alternativa färger
Blå (RAL 5026) Svart (RAL 

9005)
Champagne 

(0314)
Transparent röd

(0200)
Vit

(RAL 9016)
Olivgrön

(RAL 6003)

Invacare Storm4 Max är en 
elrullstol framtagen för tyngre 
brukare och ger möjligheter i 
vardagen. Det längre chassit ger 
en bättre viktfördelning i stolen 
när brukaren byter position och 
tyngdpunkten flyttas. Förstärkta 
arm- och benstöd hjälper 
brukaren vid förflyttning i och 
ur stolen. G-trac® funktionen 
ger en superb kursstabilitet och 
brukaren känner sig säkrare 
och kan njuta av en skönare 
körupplevelse.

Den eleganta Storm⁴ Max gör 
Storm4-familjen komplett.

1.  Adapter för att minska sittdjup med 130 mm finns
2.  Endast för liten sitsram (490 mm)
3.  Ytterligare 50 mm höjdjustering
4. Elektrisk sitstilt
5.  Manuellt inställbar sitstilt
6.  Bredd hjulbas, övergripande mått: min 670 - max 890 mm inkl armstödsbredd.
7.  enligt ISO 7176-4:2008

Armstöd

De starka och stilfulla 
armstöden kan monteras 
i flera olika lägen samt 
justeras i bredd.

Fotplatta

Uppfällbar fotplatta.

Vadplattor

De extra breda 
vadplattorna till Max är 
individuellt inställbara i 
djup och vinkel för att ge 
maximalt stöd.

Enkel att använda

Precis som resten av Invacare Storm4-familjen kännetecknas även Max av sin 
användarvänlighet. Batterier och elektronik är lättåtkomliga för snabb och 
problemfri service. Sitsens djup kan enkelt justeras i tre steg, som anges på 
sitsramen. En adapter för att ytterligare minska sittdjupet erbjuds som tillval.

Tilt och ryggfällning

För bästa individuella komfort och 
positionering kan Storm4 Max utrustas 
med elektrisk tilt och ryggfällning som 
tillval. Ryggen kan fällas inom intervallet 
0 - 25° och är utformad för att reducera 
skjuvkrafter.


