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G-Trac™ – Het plezier van beheerst rijden
Invacare stelt u een nieuw systeem voor om het rijgedrag van de rolstoel onder controle te
houden – de G-TracTM.
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G-TracTM is beschikbaar op de elektrische rolstoelen Invacare Storm 4, FDX , TDX SP en
BoraTM. Deze optie verbetert aanzienlijk het rijgedrag en laat toe om de rijrichting van de
rolstoel op een precieze manier onder controle te houden door het gebruik
g
van een
gyroscoop, dat werkt als een elektronisch kompas. G-Trac
-Tra
acTM is een innovatie die de gebruiker
geebruiker
helpt zijn stoel te besturen met een opmerkelijk gevoel
oel van
v comfort, veiligheid en verbeterde
verb
beterde
tractie, zowel bij grote snelheden buitenshuis als bij lage
age ssnelheden
nelheden binnensh
bi
binnenshuis.
shuis
u .
®

without
G-Trac

™

Invacare

®

G-Trac™ - Houdt u op koers!
Voor verschillende rolstoelgebruikers wordt het rijgedrag
verstoord door verschillende hindernissen zoals een helling of
een oneffen, glad of bevroren terrein, waardoor de
baanvastheid van de stoel tijdens de rit sterk vermindert.
Kleine correcties van de joystick zijn daarbij vereist om de
rolstoel op de gewenste koers te houden. De G-Trac™
functie verzekert het rechtdoor rijden, met veel minder
correcties en zonder rekening te houden met het type of de
staat van de ondergrond!
G-Trac™ is uiterst nuttig bij het rijden met kinbesturing,
scanner, blaas/zuig besturing, hoofd- of tafelbesturing of
drukknoppen. Deze functie vergemakkelijkt het rechtuit
rijden, is minder vermoeiend en biedt meer comfort.

G-Trac™ presteert onder alle omstandigheden!
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veranderen of de snelheid verminderen. De G-Trac™
functie helpt ook hier om op een veilige manier het juiste
traject en de juiste snelheid aan te houden.

G-Trac™ – Snelheid en veiligheid
Aan een te hoge snelheid rijden of een bocht nemen kan
eventueel leiden tot het ongecontroleerd draaien of
slippen van de rolstoel. De G-Trac™ functie spoort tijdig
deze reacties op en past de snelheid op het juiste moment
aan, zodat op een 100% veilige manier de juiste richting
kan aangehouden worden. De G-Trac™ is vergelijkbaar
met de ESP functie op moderne auto’s. Soms vinden
rolstoelgebruikers die een snel manoeuvre willen
uitvoeren bv. in een kleine ruimte dat het manoeuvre te
traag verloopt. De G-Trac™ functie analyseert de
rijparameters en vermindert de snelheid niet meer dan
noodzakelijk in functie van de positie van de joystick om
een snel én zeker manoeuvre te garanderen.

Rijden met lage snelheid, veranderen van ondergrond
(bijvoorbeeld van een gladde ondergrond naar tapijt) of over
een deurdrempel rijden kan de rolstoel van richting doen

G-Trac™ brengt meer plezier en comfort tijdens het rijden met uw Invacare®
rolstoel!
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