
Simplesmente a melhor !  
A nova cadeira de rodas eléctrica Invacare Storm4 vem revolucionar o 
mercado. Foi concebida para satisfazer os requisitos mais exigentes 
dos utilizadores em matéria de configurabilidade, adaptabilidade e 
funcionalidade. A Storm4 não é apenas uma cadeira apelativa, que dá 
gozo em conduzir, permite ainda, graças a uma unidade de condução 
simples, uma manutenção facilitada. A unidade de assento construída 
com ajustes pré - definidos múltiplos permite uma personalização 
máxima. Cabe-lhe a si, agora, decidir se quer ser ou não, o centro das 
atenções !
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Fácil de lidar com  

O Storm4 foi desenvolvida sob o lema 
"fácil de lidar com". As larguras de 
assento e encosto variam de 380 a  
530 mm e podem ser ajustadas 
com apenas uma ferramenta, e sem 
quaisquer peça adicional. Uma régua 
graduada incluída mostra qual a 
largura seleccionada. As baterias são 
extremamente simples de remover e a 
parte electrónica é de fácil acesso para 
rápida intervenção técnica/manutenção.

Design  

O design contemporâneo da Storm4 
realça a sua construção robusta e o 
seu óptimo desempenho. Um kit de 
luzes moderno pode ser adicionado à 
sua elegância. O chassis dianteiro pode 
ser colorido com aplicações laterais 
atraentes. A Storm4 está disponível em 
várias tons, e oferece ainda um leque 
variado de estofos com tipo de padrões 
e de material à escolha que facilmente 
podem ser trocados quando houver 
vontade ou necessidade.
A Storm4, sem dúvida, faz jus à afirma-
ção : Simplesmente a melhor ! 

A descendente da família Storm  

A primeira Storm foi introduzida em  
1996 e tornou-se um produto padrão 
na indústria do segmento das cadeiras 
de rodas para exterior / interior. A nova 
Storm4 continua esta tradição, empre-
gando as mais recentes tecnologias. A 
Storm4 oferece excelentes característi-
cas de condução e uma vasta escolha de 

unidades de assento, e demais acessó-
rios como apoios de cabeça, de braços 
etc... para se conseguir uma configuração 
personalizada. A nova família de electró-
nica ACS 2 foi alargada e permite várias 
soluções fiáveis e económicas para res-
ponder à maior parte das necessidades 
dos utilizadores.

Altura de assento baixa 
Altura assento / chão de 400 
mm (com opção de elevação de 
assento) : para melhor posiciona-
mento à mesa ou para facilmente 
entrar ou sair do carro.

Coluna de elevação 
A elegante coluna de elevação 
oferece uma amplitude de  
250 mm. É muito estável e 
segura : não existe risco de 
trilhar os dedos.

Novo design da unidade de 
condução 
Carenagem e chassis dianteiro 
disponíveis em vários tons. 
Facilmente poderão ser substi-
tuídos os componentes colori-
dos quando houver vontade ou 
necessidade. 

Braços dianteiros  
Para além do design novo, os 
braços são longos. Oferecem 
uma condução confortável com 
boa tracção e estabilidade.

Características

Invacare®
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Novo kit de luzes 
Design atractivo com luz forte e brilhante para conduzir com toda a 
segurança.

Nova electrónica ACS 2  
Diferentes módulos de controlo 
oferecem várias possibilidades 
de programação para responder 
às multiplas necessidades do 
utilizador de uma forma econó-
mica.

Fácil acesso às baterias  
As baterias deslizam para fora 
facilmente para um serviço sim-
ples. Basta abrir a tampa traseira 
e puxar pelas baterias ... não 
podia ser mais fácil !

Fácil acesso à electrónica 
O acesso à electrónica, cabos e 
cintas é fácil para uma manuten-
ção e verificação rápida. 

Invacare®
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Apoios de braço rebatíveis
Disponíveis para unidades de 
assento Easy Adapt e Onyx, com 
resguardos de roupa e bolsa de 
transporte em opção. Os apoios 
de braços são rebatíveis para 
facilitar as transferências, são 
reguláveis em largura e acom-
panham o encosto aquando da 
inclinação para garantir o acesso 
ao comando.

Escolha variada de almofadas 
de assento Invacare
12 tamanhos de almofadas  
estão disponíveis, com 4 tipo 
de coberturas diferentes para 
máximo conforto e estilo (ilus-
tradas as almofadas de assento 
Flo-tech, Easy-Adapt Extra e 
Onyx).

Diferentes alturas de assento 
Para os modelos sem elevação de assento, existem 2 alturas assento/
chão à escolha (450 mm e 480 mm).

Fácil ajuste da largura do 
encosto 
A largura do encosto da Unidade 
de assento Easy-Adapt pode 
ser facilmente ajustada de 380 
a 530 mm. Uma só ferramenta é 
precisa para proceder aos ajus-
tes. 
O encosto e base de assento 
são ajustáveis independente-
mente.

Medidas mencionadas na 
base de assento 
Ajustes fáceis graças à identifi-
cação dos tamanhos possíveis 
no assento.

Base rígida de assento 
ajustável 
A largura da base da unidade de 
assento Easy-Adapt™ pode ser 
facilmente ajustada de 380 a 
530 mm sem a necessidade de 
peças adicionais. O leque de pro-
fundidades possíveis é coberto 
por somente 3 tipos de placas. 
Uma só ferramenta é precisa 
para que estes ajustes todos 
sejam realizados. 

Preparada para outro tipo de encostos e assentos 
A nova construção do encosto Easy-Adapt permite facilmente a adap-
tação de encostos diferentes e soluções personalizadas, mantendo-
se mesmo assim a função de reclinação por deslizamento.

Encosto reclinável com 
deslizamento 
Esta função, para reduzir forças 
de fricção oferece máximo 
conforto. O apoio de cabeça 
e comando mentoniano (caso 
exista) acompanham o utente 
em diferentes posições.

Invacare®
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Flo Tech Lite

Extra LK (napa+veludo 
preto/costuras laranja)

Veludo cinza

Nylon preto

Onyx (napa preta)
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Basculação 
Conciliando com a opção de 
reclinação de encosto, uma 
angulação total de 50º poderá 
ser atingida para oferecer posi-
ções de decúbito prophylaxis. 

Etiquetas coloridas 
Estas etiquetas destinadas para 
os braços dianteiros garantem 
uma  personalização da cadeira 
muito original !

A carenagem fácil de trocar 
Existem várias cores de 
carenagens...
Por necessidade ou vontade, 
facilmente conseguirá trocar a 
cor do chassis da sua cadeira.

Unidade de assento Invacare 
Easy-Adapt™ Extra
O design desta unidade de 
assento e o tipo de revestimento 
(napa e veludo preto com costu-
ras laranjas) torna-a altamente 
desportiva e atractiva.

Unidade de assento standard 
Com almofada de espuma, 
encosto regulável em tensão e 
ajustável em ângulo (mecanica-
mente) para bem posicionar o 
utilizador (Acima com almofada 
de assento Flo-tech).

Unidade de assento Onyx 
O design do assento e encosto é extrememente atractivo.A cobertura 
é muito resistente e fácil de limpar.

Invacare®
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Assento standard : Encosto 
Elite Full Back
Permite obter um excelente 
apoio da bacia e uma posição 
ideal durante a condução. 
A profundidade de 80 mm 
oferece suporte e autonomia 
dos movimentos dos membros 
superiores. 

O encosto postural 
Encosto de Posicionamento 
Matrx® (Posture Back) montado 
na Unidade de assento Standard 
e almofada Flo-tech®. Para um 
apoio de tronco mais estável.

Módulo G-Trac® 
O novo dispositivo G-Trac opera 
como a função ESP disponível 
nos automóveis oferecendo uma 
sensação de condução segura, 
confortável e menos cansativa  
para o condutor. Disponível em 
opção. 

Profundidade 
130 mm

Profundidade  
80 mm

Novidade
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Standard

Easy-Adapt

Onyx Assento

Encosto

Matrx

Recaro

390 - 620 mm 

390 - 620 mm

390 - 620 mm 

400/430/450/480 mm

390 - 620 mm

490 - 530 (360) mm

400 - 650 mm com elev.
450 /480 mm sem elev.

70 Ah

380 - 530 mm

380 - 530 mm

380 - 530 mm

380 - 530 mm

460 - 510 mm

290 - 470 mm 5

1770 mm

480 / 540 mm 1

650 mm 1

500 / 630 mm

500 mm 1

770 - 830 mm 1

0° - 25° 10

60 / 100 mm

970 mm

1060 mm

1090 / 1220 mm

970 mm

970 mm

630 / 670 mm 6,9

(base das rodas)

20% (11.3°)

–10°/0°/7,5°/15°/ 

22,5°/30° 2

–10°/0°/7,5°15°/22,5°/30° 2

–5° - 35° eléctrica

–5° - 35°

0° - 45°

1190 mm 7

300 W

250 - 340 /  

290 - 380 mm

250 - 340 /  

290 - 380 mm

250 - 340 / 

290 - 380 mm

250 - 340 /  

290 - 380 mm

250 - 340 /  

290 - 380 mm

910 mm

6 / 10 km/h

min. 174 kg 3 

min. 174 kg 3

min. 174 kg 3

min. 174 kg 3

min. 174 kg 3

150 kg

36 km 8

Dados Técnicos

1/ medido a partir da base de assento
2/ regulável manualmente 
3/ depende da configuração 
4/  do chão até ao assento, sem almofada de 

assento
5/  medido a partir do patim até à base de 

assento

6/ base motriz 630 mm
7/ apoio de perna elevado no máximo 
8/  medido com Storm4 6 km/h, baterias 70 Ah, 

em conformidade com a norma  
ISO 7176-4:2008

9/ varia em função do tipo de rodas
10/ eléctrica 

Cores Standard

Azul
(RAL 5026)

Vermelho
(0200)

Preto
(RAL 9005)

Branco
(RAL 9016)

Champagne
(0314)

Verde
(RAL 6003)

Cores Opcionais

G-Trac® 
Opção disponível

Mais cores poderão ser escolhidas (c/acréscimo de preço ; prazo de entrega + longo). É favor consultar mencionando o RAL pretendido.
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