
Den ultimative el-kørestol
Invacare Typhoon II er den ultimative el-kørestol til den aktive bruger. 
Det specialdesignede fleksible chassis og retningsstabilitetssystemet, 
kraftige motorer med høj fart og acceleration giver Typhoon II de bed-
ste køreegenskaber og fremragende stabilitet. Typhoon II er både for 
dig, der ønsker en kvik el-kørestol, men er samtidig også det ideelle 
valg for alternative styringer og individuelle tilpasninger.  
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Ultimativ Mobilitet

Typhoon II er på grund af sin fremra-
gende manøvredygtighed og impone-
rende stabilitet den ideelle el-kørestol 
til dig, der har et kombineret kørselsbe-
hov - indendørs/udendørs på lige eller 
ujævnt  underlag. Kraftfulde og lydløse 
motorer med retningsstabilitetssystemet 
sikrer hele tiden maksimal ydeevne. Det 
gør Typhoon II let at manøvrere, også 
når pladsen er trang eller underlaget er 
ujævnt.

Behagelig kørsel

Det forbedrede og patenterede 
uafhængige hjulophæng er et innovativt 
system, som hæver forhjulene så snart 
en forhindring mærkes. Dette sker både 
ved kørsel fremad og når stolen bakker. 
Det uafhængige hjulophæng giver en 
behagelig kørsel uden stød og bump, 
samt lettere passage over forhindringer. 

Fleksibelt sædesystem

Typhoon II kan monteres med nøjagtig 
det sædesystem og tilbehør, der dækker 
dine ønsker og behov bl.a. Flex, AJ-sæde, 

formstøbt sæde. Sædesystemerne kan 
alle tilpasses med forskellige benstøtte, 
el-funktioner, alternative styringer etc.

Uafhængig hjulophæng
Forbedrer kørsel på ujævnt 
underlag og over forhindringer.

Kraftfulde GB motorer
Kraftfulde og lydløse motorer 
med fremragende manøvredyg-
tighed.

Forbedret vejgreb
Det uafhængige hjulophæng 
sikrer bedst muligt vejgreb.

Egenskaber

Sikkerhedslås
Forhindrer stolen i at tippe, når 
sædehejset er i højeste position, 
ved opbremsning eller ved kørsel 
ned ad bakke. 
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Servicevenlig
Aftagelige chassisdele giver let 
adgang til elektronik og batterier 
foran.

Sædehejs
Med lav sædehøjde for at kunne 
komme ind under et bord, og 
højt løft for at kunne nå hylder 
og skabe.

Benstøtter
Mulighed for montering af for-
skellige benstøtter, sidehængte 
eller centermonteret.

Egenskaber

Servicevenlig
Aftagelige chassisdele giver let 
adgang til elektronik og batterier 
bagpå.

Bælter og seler 
Mulighed for montering af 
forskellige bælter og seler.

Fastspændingsbeslag
Typhoon II er forsynet med 
fastspændingsbeslag for sikker 
transport i bil eller bus og er 
crashtestet.
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Flex sædesystem
Fleksibelt sædesystem med god 
siddekomfort og mulighed for 
individuelt positionering.

Andre sædesystemer
Typhoon II kan monteres med 
mange forskellige sædesystem. 
Kontakt os for yderligere 
informationer.

AJ Optimist sæde
Fleksibelt sædesystem med 
høj siddekomfort og mange 
muligheder for individuel 
positionering.

DX2 styresystem
Det sidste nye indenfor kørestolselektronik. Det er brugervenligt og 
overskueligt med display, tydelige symboler og betjeningsvenlige 
knapper. Mange muligheder for individuel tilpasning og tilslutning af 
ekstraudstyr, som musesimulator, omgivelseskontrol etc.

Egenskaber

Intuitiv ledsagerstyring
Giver hjælper mulighed for at styre el-kørestolen, let og uden brug af 
kræfter.

Docking station
Invacare Typhoon II er testet og godkendt til anvendelse i bl.a. Dahl 
Docking station. 
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Egenskaber

Negativ sædetilt
Negativ sædetilt på 10º vil 
sammen med sædehejset bl.a. 
være til stor hjælp ved forlæns 
forflytninger. 

Justering af rygvinkel
Manuel eller elektrisk indstilling af rygvinkel giver god mulighed for at 
finde en behagelig hvilestilling.

Positiv sædetilt
Manuel eller elektrisk indstilling af sædevinkel på op til 35º, hvormed 
trykket på kropsvægten kan ændres, risikoen for tryksår mindskes 
og samtidig giver det god mulighed for at finde en komfortabel 
hvilestilling.
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Flex sæde

Tekniske data

Chassisfarve

1/ målt fra sædeplade
2/ afhængigt af sædeindstilling
3/ målt fra fodplade til sædeplade

390 - 530 mm 430 - 510 mm ≥ 420 mm560 mm 1-10 - 45° 650 mm 21000 mm

240 - 310 mm;
260 - 340 mm 2

290 - 470 mm 3 0° - 15° man. (u/hejs)
0° - 15° electr. (u/hejs)
–5 - 35° elektrisk tilt

1160 mm 4 (m/benst.) 
930 mm (m/benst.)

930 mm 160 kg 5 (u/hejs) 
180 kg 5 (m/hejs)

150 kg

2 x 12 V
60 Ah

1100 mm 75 mm 20% (11°) 2 x 500 W 52 km 612 km/h

Sort (standard)

4/ med benstøtte i størst mulig vinkel
5/ afhænger af konfiguration
6/ målt i henhold til ISO 7176-4:2008

Flex sæde

Flex sæde

NB! Andre farver kan skaffes efter aftale.
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