
Elektrisk rullestol for tyngre brukere 
Invacare Storm4 Max er utviklet for tyngre brukere opptil 220 kg. Et lengre chassis gir stolen 
bedre vektfordeling når brukeren bytter posisjon og tyngdepunktet flyttes. Fjæringen er tilpasset 
brukervekten, og viktige deler som armlener, benstøtter og fjæring er ekstra forsterket. Storm4 Max 
ivaretar både kjøreegenskaper og sikkerhet.

Storm4 Max har elektrisk ryggvinkling (0–25°) med elektrisk tilt og omdreiningspunkt ved hofteleddet 
for å unngå skyvkrefter. Dermed kan seteenheten raskt og enkelt stilles til en komfortabel sittestilling.

Invacare®  m®rotS 4 Max
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Egenskaper

Leggputer
Leggputene er myke og kan 
justeres individuelt i dybde, 
høyde og vinkel slik at bena 
får støtte i alle posisjoner.

Armlener
Armlenene er forsterket for 
å kunne tåle belastning. De 
kan monteres i forskjellige 
høyder og bredder for å gi 
maksimal støtte.

Fotplate
Fotplaten kan justeres i 
forskjellige posisjoner. Den 
er forsterket så den tåler 
trykket som oppstår når 
man bruker bena til å skyve 
kroppen bakover i setet.

Stroppefester som standard
Leveres med stroppefester 
som standard, og godkjent 
for transport av bruker i bil.

Tekniske data

Hovedprodukt
Invacare art. nr. HMS art. nr. Beskrivelse
1581672 122306 Storm4 Max

Standard konfigurasjon:

• Max seteenhet, sb 49 cm x sd 56 cm (sb 
49–71 cm), velcrorygg

• Høyderegulerbare og avtagbare armlener
• Regulerbar nakkestøtte
• 2 el-funksjoner: Elektrisk tilt og 

ryggregulering
• Styreboks: REM 550 med LCD-skjerm og 

Swing Away innfestning
• Diameter på hjul: 26 cm punkteringsfrie 

svinghjul og 34 cm punkteringsfrie drivhjul
• Batteri og lader
• Stroppefester godkjent for transport av 

bruker i bil
• LED-lykter foran og bak

Invacare®

m®rotS 4 Max

490 - 590 mm
550 - 650 mm
610 - 710 mm

480, 510 mm560, 595,  
630 mm 1

360 - 480 
mm

570 mm 2,3,  
630 mm 3

0°- 16° 4 0 - 25°

350W 6 km/h 220 kg31 km 4

1/ adapter for å redusere setedybden med 130 mm er tilgjengelig
2/ ved seteramme 490 mm
3/ kan justeres 50 mm ekstra
4/ i henhold til ISO 7176-4 
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