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Invacare® Typhoon

Eenvoudig te manoeuvreren 

De Invacare® Typhoon is dé elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De centrale aandrijving 
garandeert extra gemak bij het manoeuvreren en het “Walking Beam” mechanisme biedt een 
goede stabiliteit bij gebruik buiten en het nemen van obstakels. De “True Track” optie verbetert 
de rijeigenschappen en verhoogt het rijcomfort.
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Voor iedere activiteit
Wat voor een zitting u ook kiest, u kunt hem helemaal afstemmen op uw 
eigen wensen. De rug, zitting en beensteunen kunnen in hoek worden 
versteld om zo een optimale zitpositie te verkrijgen.

Soepel rijden
Het gepatenteerde “ Walking Beam” systeem zorgt ervoor dat de voorwielen 
altijd contact houden met de ondergrond. Het garandeert een soepel rijden 
zonder schokken.

Stabiliteit en veiligheid
Het automatische "Stability Lock" mechanisme voorkomt dat de rolstoel 
omvalt wanneer de stoel omhoog is gebracht. De Typhoon’s lage zithoogte 
stelt de gebruiker in staat eenvoudig onder een tafel aan te schuiven. Dit 
vergemakkelijkt ook het transport in een motorvoertuig.

Uitermate mobiel 
De Invacare® Typhoon is in alle omstandigheden de ideale partner. Voor 
binnengebruik blinkt hij uit in manoeuvreerbaarheid, bij gebruik buiten 
kenmerkt de stoel zich door een grote mate van stabiliteit, ook op een ongelijke 
bodem. De “True Track” motoren verbeteren de rijeigenschappen, bieden 
extra kracht en vergroten het rijcomfort.
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Beensteun met lengtecompen-
satie. Verstelbaar van 10° tot 
95°. De voetplaat kan naar de 
vloer gebracht worden voor 
een eenvoudige transfer. *

Eenvoudige bediening met de 
mogelijkheid voor aansluiting 

van buddy buttons.

Zitkanteling, positief voor 
ontspanning, negatief voor een 

makkelijke transfer.*

De “Walking Beam” functie 
garandeert stabiliteit en stelt 

de gebruiker in staat obstakels 
te nemen.

Geveerde achterwielen. De laagste zithoogte, ook met 
zitlift, vormt geen belemmering 
voor het plaatsnemen aan een 
tafel. In de hoogste positie zijn 

voorwerpen op hoogte goed 
bereikbaar. *

Stability Lock voorkomt dat de 
rolstoel omvalt wanneer de stoel 

omhoog is gebracht.

Kenmerken

* Optioneel
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Opties

Elektrische zitlift
Biedt de gebruiker de mogelijkheid 
om de zithoogte in te stellen van 

een lage zithoogte van 40 cm 
(zonder zitkussen) tot 70 cm.

Kantelverstelling
Het grote kantelbereik van 35° 
biedt een uitermate ontspannen 

zitpositie. Daarnaast helpt de 
gewichtsverschuiving bij het 
voorkomen van decubitus.

Verstelbare rugleuning
De innovatieve verstelling biedt 
een groot bereik (mechanisch of 

optioneel elektrisch).

Negatieve kantelverstelling
De negatieve kanteling, 10° 

voorwaarts, biedt in combinatie 
met de elektrische zitlift een goede 

hulp bij voorwaartse transfers.

Standaard zitsysteem*
Uitgevoerd met een schuimstof 

zitkussen en naspanbare 
rugbekleding. De rughoek is naar 

eigen wens instelbaar.

* Alleen verkrijgbaar in België

Comfort zitsysteem
Voorgevormde rugleuning en zitting. 
Beiden zijn gepolsterd voor comfort 

en ondersteuning.

Flex zitsysteem
Een comfortabel zitkussen dat 
gecombineerd wordt met een 

gevormd rugkussen. Als optie zijn 
pelotten leverbaar voor individuele 

ondersteuning.

Flex zitsysteem met Vicair® 
kussens

De Vicair kussens hebben zich door 
hun uitstekende drukverdeling 

bewezen als preventief en 
profylactisch in geval van dreigende 

of bestaande decubitus. 

Recaro zitsysteem
Voor de liefhebber van sportief en 

sterk ondersteunend zitten.
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Opties

Parallel bewegende 
armsteunen

De optionele parallel bewegende 
armsteunen bieden extra comfort. 

De bedieningskast blijft voor de 
gebruiker altijd binnen bereik.

Elektrisch verstelbare 
beensteun

De ingebouwde lengtecompensatie 
voorkomt druk op de benen bij het 
verstellen. De voetplaat is gemaakt 
van aluminium en kan voor transfers 

naar de vloer zakken.

Stability Lock
Het Stability Lock systeem 

garandeert een stabiliteit wanneer 
de zitlift omhoog is gebracht.

Advanced Control
De vernieuwde bedieningskast

REM 24 SD met een slanke 
vormgeving, makkelijke 

menustructuur en overzichtelijke 
display.

"Walking Beam"
De “Walking Beam” is één van 

de unieke eigenschappen van de 
centrale aandrijving. Hij biedt 

stabiliteit en helpt bij het nemen 
van obstakels.

Gordels
Ter ondersteuning van de gebruiker. 

Optioneel zijn een bekkengordel, 
met Velcro of gespsluiting, en een 

H-gordel leverbaar.

Verlichting
De verlichting biedt een zee 

van licht. Getest in lijn met de 
Europese norm.

Transport fixatie
4-punt bevestiging voor veilig 
vervoer in een ander voertuig.

*Botsproef getest en akkoord 
bevonden in lijn met ISO 7176-19.
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Frame kleuren

Oranje parelmoer Nachtblauw Groen parelmoer

Technische gegevens

Standaard*

Recaro

Comfort

Flex

44 - 48 cm

49 - 53 cm

44 - 53 cm

39 - 53 cm

*1   in 6 stappen; opties: pneum./electr.
*2   gemeten van de zitplaat
*3   gemeten vanaf de zitbekleding
*4   bodem tot zitplaat, zonder zitkussen met
      zitlift
*5   wielbasis 65 cm, 63 cm met smalle banden

*6   gemeten vanaf voetplaat tot zitplaat
*7   beensteun in de grootste hoekverstelling
*8   min. gewicht, zonder zitlift, 
      varieert in configuratie
*9    gemeten volgens ISO 7176 normen
*10 Gearless Brushes motoren

41 / 46 / 51 cm

46 - 51 cm

41 / 46 / 51 cm

38 / 43 / 48 cm

40 cm *4

40 cm *4

40 cm *4

40 cm *4

48 / 54 cm*2

77 - 83 cm*3

64 cm*2

55 cm*2

60 - 69 cm*5

72 cm*5

60 - 69 cm*5

60 - 69 cm*5

S: 30 - 36*6

M: 36 - 42*6

L: 42 - 48*6

0º -15º man. zonder lift
0º -15º elec. zonder lift

0º -35º elektrisch 1
–10º -35º elektrisch 2

–10º - 30º*1

0º - 35º

–10º - 35º

–10º - 35º

23 - 32 cm;
27 - 40 cm*2

96 cm

126 cm

107 cm

100 cm

116 cm*7 80,5 cm
afstand tussen 

de wielen

140 kg*8

(Std. zitting)
150 kg

2 x 12 V
60 Ah

R = 0,6 m 9 cm 20% 2 x 400 W
2 x 400 W

2 x 500 W*10

6 km/h
10 km/h

12 km/h*10

30 km*9

30 km*9

52 km*9, 10

Alle metingen hebben plaatsgevonden onder de 
standaard Invacare® test omstandigheden, tenzij anders 
aangegeven:
Gebruikersgewicht: 100 kg. Accu’s: 40 Ah, 
Motoruitvoering: 6 km/u. Zitsysteem: standaard versie. 
Zithoek: 4°. Zithoogte: 45 cm. Rughoek: 10°.

* Standaard alleen in België


