
Simpelweg de beste - voor alle 
soorten terrein!

Invacare®  Storm®4 X-plore



Invacare Storm4 X-plore

Geniet van alle voordelen 
van Invacare's Storm4, 
aangevuld met onafhankelijke 
wielophanging, verhoogde 
schokabsorptie, meer 
comfort en betere grip op 
oneffen terrein. Dit alles zorgt 
voor verbeterde prestaties 
buitenshuis. 

De Storm4 X-plore is uw 
perfecte partner op alle 
soorten terrein. Belangrijke 
eigenschappen zijn:

• 4-wiel ophanging
• Goed op alle terreinen
• LiNX Smart Technology

LiNX Smart Technology: Redefining Mobility

Invacare LiNX is ons besturingssysteem dat beschikt over een zelflerende functie 
dankzij geavanceerde technologie en zorgt voor een revolutionaire rijervaring. Het 
biedt adviseurs de mogelijkheid om elektrische rolstoelen sneller en gemakkelijker 
te configureren en af te stemmen.
De LiNX Smart Technologie krijgt programmeer- en onderhoudupdates die 
draadloos en real-time kunnen worden uitgevoerd. Met eenvoudige toegang tot 
statistische en diagnostische informatie biedt LiNX volledig inzicht voor adviseurs.

4-wiel ophanging

Vier individueel instelbare veren 
met geïntegreerde schokdempers 
garanderen superieur comfort en 
tractie op oneffen terrein. Standaard 
komt deze stoel met luchtbanden voor 
nog betere prestaties buitenshuis. 

Goed op alle terreinen

Net als de Invacare Storm4 wordt de X-plore gekarakteriseerd 
door zijn gebruiksgemak. Batterijen en elektronica zijn 
gemakkelijk toegankelijk waardoor onderhoud eenvoudig is uit te 
voeren. Ook de breedte van de Invacare Modulite™ zitsystemen 
kunnen eenvoudig worden ingesteld tussen de 380 mm en 
530 mm waardoor het systeem geschikt is voor verschillende 
gebruikersprofielen.

Touchscreen technologie

De REM400-bediening heeft een indrukwekkende 3,5" kleuren 
touchscreen waarbij minimale kracht nodig is voor de bediening. 
Nu de moderne technologie zijn weg heeft gevonden naar 
de markt van elektrische rolstoelen, kan deze innovatieve 
interactieve bediening worden geconfigureerd op basis van de 
fysieke en cognitieve mogelijkheden van de gebruiker.

Extra bedieningen

Voor degene die de standaard 
bediening niet kan gebruiken, 
biedt LiNX een selectie van andere 
bedieningen. Hierdoor wordt de 
onafhankelijkheid van de gebruiker 
vergroot. Het gaat om een compacte 
bediening, een compacte bediening 
waarbij minimale kracht nodig is voor 
gebruik, een kinbesturing en dubbele 
besturingsopties.



Eigenschappen en opties

Gekleurde labels

Personaliseer uw Storm⁴ door te kiezen 
uit zes individuele kleuren voor de 
behuizing en voorwielophanging. Of 
bestel een gekleurde afdekkap door 
gebruik te maken van de Invacare 
UNIQUE service.

LED-verlichting

Attractief design met 
sterke en heldere 
verlichting voor optimale 
veiligheid.

Reparatie en onderhoud

Elektronica, kabels, etc. zijn goed 
bereikbaar waardoor onderhoud 
snel en probleemloos kan worden 
uitgevoerd. Accu's zijn makkelijk 
uitschuifbaar; open de achterklep en 
trek. 

Modulite zitsysteem

De Invacare Modulite 
zitcomponenten zijn 
compatibel met alle 
elektrische rolstoelen 
van Invacare. 

Zitlift

De elegante 
telescopische zitlift heeft 
een hoogtebereik tot 
250 mm. Het strakke 
design is zeer stabiel.

30° Rugverstelling

De elektrische 
rugverstelling heeft 
een hoog draaipunt 
wat zorgt voor een 
natuurlijke houding.

25° Kantelverstelling

De zithoek kan 
handmatig of elektrisch 
gekanteld worden voor 
meer comfort en stabiele 
lichaamshouding.

Ophanging

Aan de voorzijde van de X-plore kan de veerkracht 
en demping worden ingesteld naar de individuele 
behoefte van de gebruiker. De wielophanging aan 
de achterzijde is ontworpen voor het meest zware 
terrein.

LiNX G-Trac® technologie

Voor meer complexe 
besturingsbehoeften zorgt 
LiNX voor een verbeterde 
functionaliteit en besturing 
terwijl G-Trac (optioneel) 
dit versterkt en ervoor 
zorgt dat de stoel de 
rijrichting aanhoudt zoals 
de besturing dat aangeeft.

Ingebouwde Bluetooth

De REM400-bediening geeft gebruikers de mogelijkheid om met 3 
apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een 
computermuis.

USB-lader

2 x USB 2.0 ports leveren 
tot 1A per stuk om 
apparaten opgeladen 
te houden. Ophangstrip 
maakt eenvoudige 
bereikbaarheid mogelijk.
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Technische gegevens

Modulite™
 
 
 
Recaro

1. Gemeten vanaf zittingplaat
2. Verschilt per configuratie
3.  Grond tot zittingplaat, zonder 

zitkussen
4.  Gemeten van voetplaat, tot zittingplaat
5. + 50 mm armsteun verstelling
6. Beensteun in de grootste hoek

7.  Afhankelijk van motorconfiguratie, 
gemeten volgens ISO 7176-4 @ 6 km/u

8. Elektrisch; manueel instelbaar 0-9°
9.  Afhankelijk van keuze 

rugondersteuning
10. Met eendelige zitplaat
11. Met telescopisch zitframe

12.  Invacare Modulite zitcomponenten 
zijn geheel uitwisselbaar binnen de 
Invacare range van elektrische rols-
toelen en gedeeltelijk met de stoellijn 
van Invacare Rea®.
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Invacare  
Storm4 X-plore

440 - 690 mm 3

450 / 480 mm  
zonder lifter

290 - 460 mm 4 0° - 25° 8 630 mm 
(wielbasis)

1190 mm 6 910 mm 150 kg

Invacare  
Storm4 X-plore

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm tot 20% (11.3°) 340 W 6 / 10 / 12 km/u tot 37 km 7

Meer informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Zitbreedte Zitdiepte RughoekRughoogte Totale hoogte
Hoogte 

armsteun Totaalgewicht

ZithoekZithoogte Onderbeenlengte Totale breedte
Totale lengte 

incl. voetsteunen

Totale lengte 
zonder 

voetsteunen
Max. gebruikers-

gewicht

Accucapaciteit
Max. klimbare 

obstakelhoogteDraaicirkel
Veilige 

hellingshoek RijbereikSnelheidMotorvermogen

Kleuropties

G-Trac® optie 
beschikbaar

Blue (RAL 5026) Black (RAL 9005) Champagne 
(0314)

Transparent Red
(0200)

White
(RAL 9016)

Olive Green
(RAL 6003)

Niet vergeten, u kunt uw 
Storm4 personaliseren 
door gebruik te maken 
van de Invacare UNIQUE 
service.

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

13


