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Invacare® Storm3 True Track

De sensatie van het rijden

De Invacare® Storm3 True Track geeft u absolute controle over uw mobiliteit! 

De nieuwe technologie maakt het mogelijk om verder en sneller te rijden, waarbij het makkelijker 
wordt om obstakels te overwinnen.
De Storm3 True Track biedt meer controle te hebben om binnen-en buiten het huis te manoeu-
vreren, eenvoudig rechtuit te rijden over schuine wegen en oneffen terrein.
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Verder en sneller
Een nieuwe generatie motoren zonder tandwielkast. Dit biedt enorme 
voordelen voor de gebruiker zoals: grotere actieradius, meer kracht en … 
stilte! Ook het nemen van obstakels wordt aanmerkelijk eenvoudiger.

Als rijden op rails!
True Track meet de omwentelingen van de wielen en geeft vervolgens 
kracht af naar de wielen om direct hellingen, stoepen en oneffen terrein te 
nemen, zonder er voor te moeten corrigeren. True Track volgt de joystick 
zonder tegenwerking van de zwaartekracht!

Betrouwbaar, programmeerbaar 
en uiteindelijk zeer economisch!
True Track biedt betrouwbaarheid, doeltreffendheid en flexibiliteit. De 
‘gearless brushless motors’ kennen geen componenten die aan slijtage onder-
havig zijn. Dit betekent dat ze zeer betrouwbaar zijn en geen onderhoud 
behoeven. Om die reden geven wij 5 jaar * garantie op de motoren! In aans-
luiting kan de maximale snelheid van True Track geprogrammeerd worden 
zonder verlies van trekkracht.

U heeft de controle
Invacare® True Track reageert direct en uiterst nauwkeurig, hetgeen u 
vertrouwen zal geven bij binnenshuis manoeuvreren en het buitenshuis 
nemen van obstakels. True Track kan geprogrammeerd worden naar uw 
persoonlijke behoefte en geeft u nog meer controle met de gehele range van 
de beschikbare ACS bedieningsaccessoires.
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Nieuw anti-tip systeem met 
vering

Zorgt voor een betere rijcomfort 
en voorkomt vastzitten op 

stoepen.

Invacare® True Track toebehoren

Invacare® Storm3 / Invacare® Storm3 True Track opties voor buiten

Vrijloophendel 
Nieuwe, ergonomisch 

vormgegeven vrijloophendel, 
kan tevens gebruikt worden als 

controlerende rem.

'Gearless Brushless motoren'
Zijn zeer efficiënt aangezien 85% 
van de motor energie direct in 
voortbeweging van de rolstoel 

wordt omgezet.

Nieuw Recaro zitsysteem
Professionele autostoel voor solide 

zit, comfort en stabiliteit.

Gordels
Gordels voor betere stabiliteit; 

bekkengordel met velcro-sluiting.

Stoepenklimmer/Spatborden
Opties voor buiten: 

neemt drempels van 10 cm en de 
spatborden beschermen onder alle 

omstandigheden.

Tetra-bedieningskast
Met tetrabeugel en mini- joysticks 

voor bediening.

Wafer bord
Grote knoppen voor eenvoudige 
bediening (gaat altijd samen met 

4- of 5-schakelaar module).

Buddy buttons
Grote knoppen voor bediening van 

verschillende functies.

Invacare® Storm3 True Track bedieningsopties

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de Invacare® Storm3 brochure.



KM

KM/H

17

In
va

ca
re

®
 S

to
rm

3  
Tr

ue
 T

ra
ck

Framekleuren

Zilver metallic Blauw Groen

Technische gegevens

Standaard

Recaro

Comfort

Flex

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

0º - 30º

0º - 30º

0º - 30º

0º - 30º

Standaard

Recaro

Comfort

Flex

–10°/0°/7,5°/
15°/22,5°/30°

0º - 45º

–10°-+45°

–10°-+45°

63

63

63

63

197

127

108

101

110

110

110

110

145 *6

150 *6

150 *6

150 *6

150 / 200 *5

150 / 200 *5

150 / 200 *5

150 / 200 *5

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   met / zonder elektrisch hoog / laag verstelling
*6   + 5 kg met verstelmotoren
*7   met 6 km/u motoren, conform ISO 7176

Alle maten in cm en gewichten in kg

70 Ah 83 6 / 10 20 % 500 W ± 57 km *7 10

44 - 48 (43)

49 - 53 (36)

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

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


