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Invacare® Storm3

Vrijheid in een nieuwe dimensie!

De Invacare® Storm3 elektrische rolstoel biedt de vrijheid om een nieuwe dimensie te geven aan 
een actieve levensstijl. Niet alleen het juiste product op het juiste moment, maar ook de juiste 
hoogte in elke situatie. Of het nu gaat om een ontspannen houding tijdens een etentje of het 
overzicht behouden in een menigte, telkens de juiste hoogte en de juiste positie. Kortom, neem de 
vrijheid en verleg grenzen in de nieuwe dimensie. 



De derde dimensie! 
Wilt u oogcontact met anderen? Of wilt u aan tafel in het restaurant zitten? 
De lage zithoogte van Storm3 gecombineerd met het nieuwe elektrische 
hoog / laag mechanisme, maakt het mogelijk om uw positie aan te passen aan 
de werkomgeving of de sociale situatie. De voorwaartse verplaatsing tijdens 
het gebruik van het elektrische hoog / laag mechanisme maakt het reiken naar 
voorwerpen in de hoogte een stuk makkelijker.

Individueel instelbaar
Onafhankelijk van het gekozen zitsysteem kan de zithoogte mechanisch 
versteld worden om een optimale zithoogte te kiezen die tegemoet komt aan 
de individuele behoefte van de gebruiker. De basis van het zitsysteem kan in 
breedte en diepte ingesteld worden om de individuele wensen te vervullen 
en kan tevens verplaatst worden om de ideale positie van het zwaartepunt en 
wendbaarheid te bereiken.

Positoneren voor comfort
De Storm3 is uniek met de keuze uit 6 verschillende zitsystemen, elk 
ontworpen voor de individuele en klinische behoefte. Dit waarborgt een 
comfortabele en veilige houding tijdens sociale aangelegenheden, werken 
en ontspanning! De nieuwe rughoekverstelling, de in hoek verstelbare 
beensteunen en de verstelbare armsteunen maken het mogelijk om vanuit 
een actieve positie over te gaan in een rusthouding met één beweging van 
de joystick!

Top prestaties
De Invacare® Storm3 is een krachtige elektrische rolstoel voor binnen en 
buiten met het vermogen om hellingen van 20% en obstakels van 6 cm te 
nemen en een afstand van 45 kilometer te overbruggen. Mede door de Heavy 
Duty motoren is een gebruikersgewicht tot 200 kg geen probleem. Het 
nieuwe frame design en het Invacare® Advanced Control System bieden 
verbeterde rijeigenschappen, comfort en stabiliteit in alle situaties; binnen én 
buiten.



In hoek instelbare 
beensteunen, naar binnen en 

buiten wegzwenkbaar

Breedte en diepte instelbare 
basis van het systeem

In hoogte verstelbare, 
afneembare armsteunen voor 

eenvoudige transfers

Wegklapbare vrijloophendel

Heavy duty motoren voor 
30% meer vermogen

Eenarmige vorken met 
een vernieuwd design 

voor minimale kans op 
beschadiging

Dubbele anti-tip wielen voor 
stabiliteit en het nemen van 

stoepen
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Standaard zitsysteem
Standaard zitsysteem met zitkussen 
en instelbare rughoek met naspan-
bare rugbekleding voor individuele 

instelling 
(niet in Nederland)

Comfort zitsysteem
Comfort zitsysteem voor meer 

comfort en goede ondersteuning

Flex zitsysteem
Flex zitsysteem met gevormde 

rugleuning en instelbare pelotten 
voor individuele ondersteuning

Recaro zitsysteem
Professionele autostoel voor stijl, 

comfort en performance!

Positionering
Rugverlenging, pelotten en hoofd/

neksteun bieden de gebruiker extra 
zitcomfort.

Electrische hoog / laag 
verstelling

Maakt het mogelijk de zithoogte van 
„laag” (44 cm) tot „hoog“ (74 cm) in 
te stellen (gemeten zonder zitkussen; 
de gebruiker beweegt voorwaarts als 

de zitting omhoog gaat)

Verstelbare rugleuning
Innovatieve rughoekverstelling met 
een groot verstelbereik. Mechanisch 
of elektrisch (optioneel) verstelbaar.

Elektrische kantelverstelling
De gebruiker kan de zithoek -

verstellen van 0° tot 25°.

Vari F met doorlopende 
voetenplank

Mechanisch instelbare beensteunen 
met doorlopende voetenplank.

Opties
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Verstelbare beensteunen
Ergonomische en automatische 

lengtecompensatie in de hoek ver-
stelbare beensteunen voor optimale 
positionering (optie). Mechanische 

of elektrische hoekverstelling.

Keuze uit 4 type voetplaten
Vast, opklapbaar. In hoek instelbaar. 

In hoek en diepte instelbaar.
Doorlopende voetenplank.

Verlichting
Voorzijde, richtingaanwijzer en 
achterlichten zijn beschermd 

tegen stoten, aparte vormgeving 
met grote stralingssterkte, getest 
conform de Europese standaard 

voor het wegverkeer.

Transportbevestigingen - 
bagagerek

Bevestigingspunten voor voor- en 
achterzijde beschikbaar. Eenvoudige 
plaatsing van beademingsapparatuur.

Bekkengordels - H-gordel
Bekkengordels voor meer stabiliteit; 

met velcrosluiting of clipsluiting 
(optie). Tevens is een H-gordel als 

optie leverbaar.

Stoepenklimmer (alleen op 
aanvraag) - Spatborden

Voor gebruik buitenshuis om 10 cm 
stoepen te nemen en spatborden 
voor alle weersomstandigheden.

No more flat banden
Storm3 is leverbaar met grijze en 

zwarte banden. Beiden kunnen 
geleverd worden in lucht of no 

more flat uitvoering, gevuld met een 
vloeistof.

Advanced Control System
De Europese standaard 

voor  besturing; modulair en 
programmeerbaar.

Opties

Stokhouder
De stokhouder beweegt met het  

zitsysteem mee.
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Voor Nederland:
INVACARE® B.V. 
Celsiusstraat 46 ∙ 6716 BZ Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 318 - 69 57 58
www.invacare.nl - Email: care@invacare.com

Voor België:
INVACARE® N.V. 
Autobaan 14 ∙ 8210 Loppem
Tel.: +32 (0) 50 - 83 10 10
Fax: +32 (0) 50 - 83 10 11
www.invacare.be - Email: belgium@invacare.com

Technische gegevens

Framekleuren

Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Standaard

Recaro

Comfort

Flex

44-48 (43)

49-53 (36)

44-48 (43)
49-53 (48)
44-39 (38)
44-48 (43)
49-53 (48)

41/46/51

46-51

41/46/51

38/43/48

44 + 10 *1

44 + 30 *2

44 + 10 *1

44 + 30 *2

44 + 10 *1

44 + 30 *2

44 + 10 *1

44 + 30 *2

48 / 54 (5) *3

77-83 *3

64 (7) *3

55 (7) *3

25-34 / 29-38

25-34 / 29-38

25-34 / 29-38

25-34 / 29-38

29 - 47

29 - 47

29 - 47

29 - 47

0° - 25°

0° - 25°

0° - 25°

0° - 25°

Standaard

Recaro

Comfort

Flex

–10°/0°/7,5°/
15°/22,5°/30°

0°-45°

–10°-+45°

–10°-+45°

63

63

63

63

197

127

108

101

110

110

110

110

130 *5

135 *5

135 *5

135 *5

130*6/150*7/200

130*6/150*7/200

130*6/150*7/200

130*6/150*7/200

88 (99) *4

88 (99) *4

88 (99) *4

88 (99) *4

*1   zonder zitkussen / met mechanische zithoogte instelling
*2   zonder zitkussen / met elektrisch hoog / laag verstelling
*3   zonder zitkussen
*4   met stoepenklimmer

*5   + 5 kg met verstelmotoren
*6   met 12 km/u HD-motoren
*7   met elektrische zitlift
*8    met 6 km/u motoren, conform ISO 7176

Alle maten in cm en gewichten in kg

Standaard

Recaro

Comfort

Flex

70 Ah

70 Ah

70 Ah

70 Ah

83

83

83

83

6 / 10

6 / 10 

6 / 10

6 / 10

20 %

20 %

20 %

20 %

220 / 350 W

220 / 350 W

220 / 350 W

220 / 350 W

45 km *8

45 km *8

45 km *8

45 km *8

6 / 10 / 12 km/u

6 / 10 / 12 km/u

6 / 10 / 12 km/u

6 / 10 / 12 km/u

Zilver metallic Blauw Groen
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