Invacare®

Storm®4 X-plore

Fuld af oplevelser…

Invacare Storm4 X-plore
Invacare Storm®4 X-plore er for dig, som ønsker de bedste
køreegenskaber i alle former for terræn.Storm4 X-plore er en
solid og komfortabel el-kørestol, der er let at manøvrere. Storm4
X-plore har affjedring på alle fire hjul og kraftfulde motorer.
Det giver perfekt stødabsorbering, god kontakt til underlaget
og de bedste køreegenskaber. Storm4 X-plore er den perfekte
el-kørestol for dig, som kører meget udendørs.Storm4 X-plore
er ligesom resten af Storm4-serien udviklet med henblik på at
tilgodese selv de mest krævende brugeres behov for individuel
tilpasning, konfiguration og funktionalitet.
Affjedring og støddæmpning

Total kontrol

®

Storm 4 X-plore har individuelt justerbar
affjedring og støddæmpere på alle 4 hjul,
der sikrer fremragende kørekomfort og
trækkraft, selv på ujævnt terræn.

Storm4 X-plore er let at kontrollere vha. den brugervenlige styreboks,
der har display med tydelige symboler og betjeningsvenlige knapper.
Styresystemet har mange muligheder for individuel tilpasning af køre-, el- og
sædefunktioner, samt tilslutning af tilbehør og ekstraudstyr.

Egenskaber og tilbehør

®

Kraftige bærearme

Mulighed for G-Trac

Sæde og sædehøjde

Kraftige bærearme med affjedring
giver komfortable og retningsstabile
køreegenskaber

Storm4 X-plore kan som
tilbehør monteres med G-Trac
retningsstabilitetssystem.

Storm4 X-plore kan monteres med
sædesystemer efter ønsker og behov.
Sædehøjde inkl. sædehejs fra kun 440 mm.

Tekniske data
For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product’s user manual, please see your
local Invacare website.

Invacare
Storm 4 X-plore

Battery capacity

Turning diameter

Max. climbable
obstacle height

Max. safe slope

73.5 Ah

1770 mm

60 / 100 mm

up to 20% (11.3°)

Speed

6 / 10 km/h

Driving range

up to 42 km 8

Max. user weight

150 kg

Yderligere informationer om Storm4 X-plore er at finde i Storm4 brochuren der kan hentes på www.incavare.dk, ved at kontakte din
lokale konsulent eller kunderservice tlf.: 3690 0000.
1/ målt i henhold til ISO 7176-4:2008

Chassisfarve
Sort

NB! Andre farver kan bestilles after aftale.
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