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Mobilidade para todos

Eletrónica LiNX®



Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia avançada, que 
proporciona uma experiência de condução excelente aos utilizadores, e permite que os 
profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de forma rápida e 
intuitiva. As características principais incluem:

• Comando com ecrã touch
• Possibilidade de seleção de comandos
• Escolha de comandos alternativos

• Programação simples e sem fios
• Experiência de condução melhorada
• Gama de módulos de potência

Touch Screen Remote

Bluetooth incorporado

Os comandos REM400 e REM500 têm Bluetooth 
incorporado que permite que os utilizadores estejam 
conectados com o seu computador, portátil e Mac. LiNX 
permite que o utilizador esteja conectado a múltiplos 
dispositivos em simultâneo e tem a funcionalidade de 
controlo do movimento do rato incorporado e função de 
controlo de switch para conseguir controlar o pc, portátil, 
smartphone, etc.

O desenvolvimento do REM400 envolveu uma 
procura extensiva, ensaios e testes. O manípulo 
do joystick foi especialmente desenvolvido para 
tornar mais fácil o acesso ao ecrã. Podem ser 
configurados botões de acesso externos para 
aumentar a acessibilidade dos utilizadores que 
têm dificuldades em aceder ao botão on/ off ou 
funções integradas no comando touch.

REM500 - Ecrã touch

O REM500 é uma versão de apenas display 
do REM400, mantendo o ecrã touch interativo 
de 3.5'' com ON/OFF e botões multifunções 
localizados na parte inferior. Também integra 
uma entrada para carregador, duas entradas 
jack e foi especialmente desenvolvido para 
utilizadores que não conseguem usar um joystick 
standard.

• Deslizar ou apenas tocar, podendo ser rapidamente 
configurado sem recorrer a programador externo

• Acesso direto ou acesso por etapas

• Luminosidade ajustável

• Configurável para utilizar à direita ou esquerda

• Modo Glove (luva)

• Possibilidade de bloqueio do ecrã

• Múltiplas configurações no acesso ao mesmo menu

• Perfis e funções acessíveis através do ecrã touch, botões ou 
joystick

• Funcionalidade de controlo do movimento do rato no ecrã

• Função switch control para navegar e selecionar items no 
smartphone ou tablet

Invacare LiNX introduz a nova geração de tecnologia para as cadeiras de rodas elétricas com o comando 
REM400 que requer força mínima para operar. Este comando inovador permite que seja configurado às 
capacidades físicas e cognitivas do utilizador, o que o torna interessante para vários tipos de utilizadores.
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Seleção de comandos

LiNX oferece uma gama de comandos que vão ao encontro de várias necessidades, e todos são fáceis de 
compreender e simples de usar.compreender e simples de usar.

Aplicação MyLiNX - BREVEMENTE

Esta aplicação inovadora dá informação clara sobre 
o estado das baterias e erros relacionados com a 
cadeira de rodas elétrica, bem como informação sobre 
diagnósticos. A app também fornece aos utilizadores 
uma forma simples de comunicar os problemas da 
cadeira com o fornecedor.

forma simples de comunicar
a com o fornecedor.

REM211 – Condução e 
funções de assento

As funções de
assento adicionais
deste comando são
apresentadas em ícones
de fácil compreensão.

REM110 – Apenas 
condução

A gama de comandos
LiNX começa com um
comando simples com
funções de condução,
buzina e regulador de
velocidade.

REM216 – Funções de condução, assento e luzes

O REM216 adiciona botões de luzes para ligar os 
piscas, luzes e intermitente.
• Quando a função está ativa os botões apresentam 
um fundo com luz (cor verde para a mobilidade; 
cor laranja para as funções de assento)

• O botão inferior central é para a buzina e os 
botões laterais são para as luzes e piscas.

Estes três comandos têm o mesmo tipo de design e partilham as mesmas características chave:

• Botão on/ off de grandes dimensões para fácil 
acesso e alcance

• Joystick ergonómico que exige pouca força para 
operar (1.9N)

• Informação precisa do estado do sistema e do 
estado das baterias

• Regulador de velocidade fácil de usar
• Estrutura do menu baseada em ícones (REM211 e 
REM216 apenas)

• Função de bloqueio simples sem chave
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Escolha de comandos alternativos

Para maximizar o controlo e independência, o REM400 e REM500 permitem a seleção de comandos 
alternativos e joysticks* para serem usados nas cadeiras de rodas elétricas Invacare.

Comando de 
extremidades**

Joystick pequeno 
ideal para comando 
mentoniano devido à 
sua concha exterior ser 
resistente à saliva. Vem 
com apoio de cabeça 
e um egg switch para 
alteração de funções 
e perfis. O Bluetooth 
integrado permite fácil 
acesso ao computador 
ou dispositivos de 
comunicação.

Mini-Joystick MEC** 
(ASL130)

Desenvolvido para 
utilizadores com pouca 
força muscular e controlo 
motor fino que requer 
um joystick que exija 
muito pouca força e 
pequena amplitude 
de movimento para 
operar. Tem integrado 
ligação de Bluetooth, 
permintindo a ligação a 
diversos dispositivos e 
apresenta várias opções 
de manípulos.

Joystick compacto com 
switch único (ASL133)

Apresenta função de 
switch no topo do joystick 
e textura rugosa para 
melhor proprioceção. 
A cobertura do joystick 
é robusta e ideal para 
utilizadores com tónus 
elevado ou movimentos 
descoordenados.

Joystick compacto 
pediátrico (ASL132)* 

Joystick compacto 
desenvolvido para 
utilizadores pediátricos. 
A base rasa torna-o ideal 
para montagem na linha 
média

Comandos compactos  
(DLX -CR400/DLX-CR400LF)

Joystick compacto com acesso a múltiplos perfis e 
funções, ideal para utilizadores com pouco controlo dos 
movimentos; também disponível na versão low force.

Opções de comandos

Comando de cabeça** 
(ASL104/ASL104P)

Três sensores de proximidade 
montados no apoio de 
cabeça que vem equipado 
com um egg switch, que 
pode ser configurado para 
menu de navegação e 
montado numa localização 
acessível para o utilizador. 
Tem Bluetooth integrado 
para permitir acesso fácil ao 
computador ou dispositivos 
de comunicação, e está 
disponível com almofadas 
pequenas (ASL104) ou com 
almofadas laterais integradas 
em varetas ajustáveis 
(ASL104P).

Comando de cabeça e 
de sopro (ASL109)*

Combina comandos de 
sopro simples (frente/ 
trás) com movimentos 
da cabeça (esquerda/ 
direita). Permite melhor 
flexibilidade e é mais fácil 
de controlar do que um 
comando de sopro por 
si só. O switch de lábio 
restabelece ou altera a 
função ou perfil.

Comando com quatro 
switch de proximidades

Quatro sensores de 
proximidade montados 
dentro de um tabuleiro 
em meia lua apropriado 
para utilizadores com 
amplitude de movimento 
definida que não necessitam 
de fazer força. Também 
tem Bluetooth integrado 
permitindo acesso 
simples ao computador 
ou dispositivos de 
comunicação.

Dual Controls

Comando para 
acompanhante

Permite o acesso até 3 
funções de condução e 
a todas as funções do 
assento com um display 
gráfico, indicador de que 
o acompanhante é que 
comanda e luzes LED
com o estado.

Comando de 
Acompanhante intuitivo 
IDC (IDC)

Permite acesso às funções 
de condução, regulador 
de velocidade, opção 
para a frente ou para 
trás e botão stop de 
emergência. Também 
indica quem está em 
controlo, o estado on/off 
e as direções frente/trás.

** Apenas com unidade de assento Ultra Low Maxx. A unidade de assento Modulite permite apenas comandos secundários selecionados - Comando 
extremidades como comando mentoniano, Comando compacto, Comando compacto low force, Comando duplo intituivo e comando de acompanhante.

Uma das grandes características da eletrónica LiNX 
é o sistema inteligente que tem a capacidade para se 
conectar a um terceiro comando em simultâneo.

Comandos de cabeça Switches de proximidade

9



Os profissionais podem agora configurar as cadeiras de rodas 
elétricas de forma rápida e mais intuitiva graças ao interface 
revolucionário de programação integrado na eletrónica LiNX.

• O sistema claro e simples da LiNX facilita a configuração 
dos parâmetros individuais de cada utilizador através do 
computador ou telemovel com sistema operativo IOS.

• A tecnologia de última geração desenvolvida na LiNX permite 
acesso sem fios ao diagnóstico e atualizações do sistema.

• A característa melhorada de diagnóstico grava as estatísticas 
de como a cadeira tem sido usada enquanto a informação da 
performance pode ser visualizada em tempo real.

• Inputs podem ser atribuidos por função para que os utilizadores 
possam selecionar diferentes inputs baseados no seu nível de 
energia/ fatiga.

Controlo total 

Manter a velocidade constante quando conduz em pisos 
irregulares ou inclinações pode ser desafiante e às vezes 
cansativo. A inteligente compensação de carga, incorporada 
na LiNX está constantemente a analisar e a reagir a quaisquer 
diferenças entre o que deveria acontecer e o que está 
efetivamente a acontecer. Os resultados são: maior controlo, 
melhor abordagem a diferentes inclinações e condução 
melhorada em diferentes pisos e a baixa velocidades. A 
tecnologia inovadora LiNX:

• Compensa os desvios permitindo uma condução consistente

• Permite controlo mais preciso e previsível em diferentes pisos

• Precisão de condução em espaços reduzidos graças ao controlo 
a baixa velocidade

Consistente ao longo do tempo

Existem um número de variáveis que podem causar variações na
performance da cadeira de rodas elétrica - distribuição do peso,
desgaste, etc. Estes fatores podem, às vezes, levar a variações
na condução da cadeira de rodas. LiNX tem a compensação de
carga adaptativa que interpreta, aprende e adapta os motores
a estas alterações, assegurando que a condução da cadeira de
rodas elétrica é sempre otimizada e bem equilibrada ao longo do
tempo da cadeira.

Tecnologia LiNX G-Trac

LiNX G-Trac assegura que as direções indicadas pelo comando
são seguidas pela cadeira. A tecnologia giroscópica digital
deteta e corrige os mais pequenos desvios do trajeto causados
pela mudança de piso, e reduz o número de ações corretivas
necessárias. Aumenta ponto a ponto a precisão de condução, ao
reduzir a exigência física e cognitiva da tarefa, especialmente útil
para utilizadoes com comandos especiais de cabeça, mentoniano
ou sensores de proximidade.

Programação simples sem fios

Experiência de condução melhorada
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Módulos e switches

Comando paragem de 
emergência (ASL504)

Permite que a TDX SP2 
com Ultra Low Maxx 
possa ser parada num 
raio de 6 metros através 
de um switch que vai 
permitir que comece 
a andar novamente. 
Esta característica é útil 
quando é necessária 
intervenção durante 
a programação dos 
parâmetros da cadeira.

Carregador USB 
(DLX-USB02)

2 entradas USB 2.0 
fornecem até 1A cada para 
manter os dispositivos 
carregados. Característica 
de montagem na calha 
permite fácil acesso.

Caixa de funções 10 
botões

Acesso a 5 principais 
funções elétricas que 
podem ser reprogramadas 
e re-etiquetadas; ideal 
para utilizadores que têm 
dificuldade em alcançar 
ou posicionar a mão nos 
botões do comando.

Acessórios sem fios

Dá aos utilizadores dos comandos 
ASL inputs com acesso sem 
fios Bluetooth incorporado a 
dispositivos de comunicação ou PC, 
Mac e movimento do rato quando 
um switch separado é inserido na 
entrada da interface do utilizador.

Switches

Uma seleção de diferentes 
cores e tamanhos dos 
botões Buddy e Piko estão 
disponíveis para serem 
conectados às entradas 
do REM400 ou REM500 
e são programados como 
standard para desligar/
desligar, alteração de 
função e perfil. Configure 
os switches que podem ser 
alterados para diferentes 
métodos de acesso: 
momentâneos, movimento 
automático, clique simples 
ou duplo, movimento de 
pressão curto ou longo.

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

ACT - Módulo de atuadores

Módulo para poder expandir o sistema com funções
de assento elétricas, com 2 ou 4 canais.
• Sensor de ângulo incluido
• Indicador de estado LED
• Entradas para controlo das funções de assento
• Entradas Bus
• Conectores
• 2 entradas bus
•  2 ou 4 portas para  
atuadores – 2 or 4 x 
actuator ports

Caixa de controlo

As caixas de controlo LiNX permitem uma evolução 
contínua e harmoniosa da cadeira, podendo evoluir 
de simples condução para condução com atuadores 
(funções de assento) e kit de luzes.
• Disponível com 60, 75 e 120A
• 2 atuadores (opcional)
• Entrada para Kit luzes (24V/12 V) (opcional)
• 2 entradas bus
• Relógio
• Registo de 
estatísticas

Módulo input

Necessária para a seleção de comandos
alternativos, incluindo comando de sopro, bem como 
outros comandos alternativos.
• Suporta entradas para comandos de sensores
•  Leitura de comandos proporcionais e não 

proporcionais
• INCLUI:
       -  Entrada DB9 para 

ligação de comandos 
especiais

       -  Entrada jack stereo 
para controlo inputs

       -  Entrada para ligação 
comando de sopro

       - 2 entradas cabos bus
       - Inscrições em branco

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Módulo output

Para utilizadores que precisam de controlar um 
equipamento exterior (p. ex: um dispositivo de 
comunicação) com o comando LiNX.
• Leitura até 8 sinais independentes configuraveis
• Permite a leitura e programação de sinais 

contínuos e ou alternados como switch com 
pressão curta ou longa, funções de navegaçao por 
varrimento

• Inclui:
       - Entrada DB9 fêmea
       - Entrada jack stereo
       - 2 entradas bus
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Motores Invacare DuraWatt
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Os novos motores Invacare DuraWatt foram 
especialmente desenvolvidos para permitir ao 
utilizador uma experiência de condução melhorada 
e mais silenciosa e reduzir a manutenção por parte 
do fornecedor. Os motores de alta qualidade, 
disponíveis para a TDX® SP2 / TDX® SP2 NB / Kite® / 
Storm®4 ficaram ainda melhores graças ao seu design 
modular com cabos robustos, escovas melhoradas e 
travões inovadores. 

Escovas de maior durabilidade:

•  Sem necessidade de manutenção

•  Sem tampas nas escovas, o que previne a entrada de 

água e reduz a emissão de radiações

• Redução de problemas nas escovas

•  Silenciosas - Não existem diferenças quando a cadeira 

anda para a frente ou de marcha atrás

Travões:

• Design único

•  Engate e desengate do travão significativamente mais 

silencioso

Escovas com Molas de Torção:  

•  Nível consistente de força para performance durável e 

fiável

• Barulhos do motor garantidamente reduzidos

• Aumenta a durabilidade dos motores



Outro grande passo no 

caminho do progresso 

G-Trac®
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A tecnologia G-Trac® aumentará o prazer de conduzir uma cadeira de rodas elétrica tornando o passeio 
mais cómodo. Pode encontrar esta função nos seguintes modelos de cadeiras elétricas Invacare 

A tecnologia G-Trac melhora a condução das cadeiras de rodas elétricas e, em conjunto com a 
eletrónica LiNX nas cadeiras Storm®4, TDX® SP2, Bora® e Kite®, melhora o controlo e performance 
de condução. A G-Trac funciona como uma bússola eletrónica (giroscópio) que melhora 
a performance de condução e tração. Oferece ainda um novo nível de controlo para uma 
performance de condução mais confortável, segura e estável seja no exterior, a alta velocidade, 
ou no interior a velocidade mais reduzida.

G-Trac® em ação - Mesmo a 
velocidade reduzida

Quando conduzimos a velocidades 
mais reduzidas, a mudança do tipo 
de superfície de condução (por ex. 
passar da tijoleira para uma carpete) 
ou a passagem/ ultrapassagem de 
obstáculos pode causar perda de 
velocidade e/ou controlo da direção. 
A G-Trac® ajuda a manter a velocidade 
e direção independentemente das 
mudanças do tipo de pisos facilitando 
que o utilizador siga sem problemas o 
caminho pretendido.

Mantenha-se na trajetória

Os utilizadores de cadeiras de rodas 
consideram quase sempre que a 
mobilidade é dificultada por obstáculos, 
pavimentos desnivelados/inclinados 
ou pouco estáveis e  escorregadios, 
que reduzem a tração e obrigam a 
correções da direção para permanecer 
na trajetória pretendida. Isto pode ser 
cansativo e levar inclusivé à perda de 
controlo parcial ou total da cadeira. 
A tecnologia G-Trac® permite aos 
utilizadores seguir um caminho em 
linha reta com o mínimo de correções 
e desvios. A G-Trac® é particularmente 
benéfica para utilizadores que usam 
comandos especiais (ex. comando 
mentoniano, de cabeça, de sopro, 
etc.) ou comandos com controlo 
automatizado (semelhante à função de 
cruise control num carro).

G-Trac® - Velocidade e Segurança

A condução a velocidades mais 
elevadas ou a aproximação a curvas 
muito rapidamente pode facilitar que a 
cadeira derrape ou rodopie. A G-Trac® 
deteta estes movimentos indesejados 
antecipadamente e ajusta a velocidade 
instantaneamente de modo a assegurar 
a trajetória e a garantir a segurança do 
utilizador (à semelhança da função ESP 
nos automóveis modernos).
Os utilizadores de cadeiras de rodas 
consideram, com frequência, que a 
velocidade em curvas apertadas ou 
durante a execução de manobras 
rápidas é demasiado lenta. A G-Trac® 
funciona analisando os parâmetros de 
condução e reduzindo a velocidade 
apenas quando é absolutamente 
necessário, dependendo da posição do 
joystick. Isto permite que o utilizador 
tenha uma experiência de condução 
mais ágil e única.

Invacare® Storm4 e Storm4 X-plore Invacare® TDX® SP2 (modelos)

Invacare® Bora® Invacare® Kite®



Ajuste e adaptação perfeita

Modulite®
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Características e Acessórios

Apoio de cabeça com 
abas regulável em 
largura e profundidade.

Apoios laterais de 
tronco

Apoios de pernas 
reguláveis em largura 
(+25 mm para cada 
lado).

Apoios de braços 
reguláveis em largura 
(+25 mm para cada 
lado) e profundidade.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Regulável:

380 mm, 430 mm 1,

480 mm, 530 mm 2

Regulável

de 410 a 510 mm

480 mm,

540 mm,

560 mm 3

270 mm a 390 mm 90° a 120°

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Altura do 
encosto

Altura do apoio 
de braços

Ângulo do 
encosto

Estofos

Dartex®Versão LK AjustávelMatrx preto Spacer Preto

(Mix preto com 
costuras laranja)

micro-air 
(ventilável)

em tensão 
bi-material micro-air

Invacare® Kite®Invacare® Bora® Invacare® 
Storm®4

Invacare® 
Storm®4 X-plore

Invacare® 
TDX® SP2 

(modelos)

Disponível em

Invacare® Fox
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A plataforma de assento telescópica é considerada o núcleo da 
unidade de assento Modulite™. O seu desenho permite inúmeras 
opções para posicionamento de acordo com as necessidades do 
utilizador. A respetiva adaptação é fácil e precisa. ilizador. A respetiva adaptação é fácil e precisa. 

Modelo telescópico para 
maior flexibilidade

Largura de assento ajustável 
de 380 a 530 mm (reg. a cada 
50 mm). Profundidade de 
assento ajustável de 410 mm 
a 510 mm (reg. gradual a cada 
mm).

Regulações simples e precisas

A estrutura lateral do assento 
Modulite™ possui um sistema de 
calha, possibilitando: o ajuste 
do centro de gravidade de 
modo a melhorar a performance 
da cadeira; o ajuste da 
profundidade do encosto e 
apoios de braços de forma a 
melhor suportar o utilizador; 
a fixação de vários acessórios 
para posicionamento.

Altura de assento funcional

A conceção do assento 
Modulite™ permite obter uma 
altura do assento ao chão 
muito reduzida, mesmo 
quando equipada com 
basculação e elevação de 
assento.

Modulite™ - versátil e flexível

O assento Modulite™ está disponível na versão standard com um encosto 
regulável em tensão, tela em nylon bi-material e com uma plataforma 
de assento de largura fixa de 430 mm e regulação em profundidade de 
410 mm a 510 mm. Esta regulação pode ser realizada com o utilizador 
sentado, evitando assim a necessidade de transferência. O encosto é 
regulável em ângulo e para facilitar o transporte, pode ser desmontado 
sem necessidade de ferramentas.

Modulite™ oferece diferentes 
tipos de encostos e 
almofadas, de forma a 
garantir máxima adaptação e 
conforto a cada utilizador.

Assento regulável em tensão

Composto por 9 faixas 
ajustáveis por faixas 
aderentes macho/fêmea, 
proporciona conforto e 
suporte.

Flexibilidade máxima para adaptação às 
necessidades individuais Modulite™: Escolha o tipo de encosto e almo

fada que mais se adapta a si
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Plataforma de assento regulável 
em largura e profundidade

As 3 placas que compõem 
este assento cobrem todas 
as larguras e profundidades 
disponíveis.

Almofadas de assento  
Matrx® Flo-tech® 

Beneficie das excelentes 
propriedades de alívio de 
pressão e posicionamento das 
Almofadas Matrx®, selecionando 
aquela que mais se adequa às 
suas necessidades.

Platafafafafaforma de assento regulável 

A unidade de assento Modulite™ garante a flexibilidade necessária 
no que toca a opções para suporte postural. Para além das opções 
de encosto disponíveis, os tubos de encosto tubulares ajustáveis 
em largura, permitem montar todos os tipos de encostos da gama 
Matrx®. A reclinação do encosto, graças ao ponto de pivot elevado, 
minimiza as forças de fricção, proporcionando um movimento suave 
e natural.

Reclinação do encosto manual

Reclinação de 30º de 
amplitude com possibilidade 
de desmontagem sem recurso 
a ferramentas, para facilitar o 
transporte.

Reclinação elétrica do 
encosto

Movimento natural e suave 
com compensação graças 
ao ponto de pivot elevado. 
Possibilidade de rebater o 
encosto sobre o assento.

Encostos Invacare® Matrx®

A gama de encostos Matrx® 
permite personalizar o sistema 
de posicionamento, oferecendo 
ao utilizador um suporte e 
conforto ótimo.

Encosto Rea® Flex3

Ajustável em altura e largura 
adapta-se aos ajustes 
do assento telescópico. 
Permite adaptar o encosto 
independentemente da largura 
de assento.

Reclinação do encosto manual

Reclinação de 30º de

90 - 120°

Reclinação elétrica domanual

Encosto regulável em tensão 
com bolsa

Tela de encosto ajustável para 
poder adaptar-se a diferentes 
morfologias e fornecer o melhor 
suporte ao utilizador.

Escolha o tipo de encosto e suporte 
posturalModulite™: Escolha o tipo de encosto e almo-

fada que mais se adapta a si

41 - 51 cm



Maxximo Controlo. 

Maxximo Conforto.

Ultra Low Maxx
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O Ultra Low Maxx é um sistema elétrico de posicionamento desenvolvido para proporcionar o 
ajuste mais individualizado possível, fornecendo maior função e independência no dia-a-dia do 
utilizador. 
Designamos o sistema de “Maxx” porque entendemos ser uma solução real que fornece o 
máxximo controlo e máxximo conforto. 
Com basculação de assento até 50º, Centro de Gravidade Ajustável (CoG) e 170º de reclinação 
de encosto com Tecnologia de Redução das Forças de Fricção e Cisalhamento (Extended 
Shear Reduction), a par do seu extenso número de opções de assento, é a opção perfeita para 
potenciar a mobilidade.

Uma estrutura modular

Em destaque

Estrutura Telescópica

Ajustável em largura 
e profundidade, a 
plataforma de assento 
proporciona ao utilizador 
espaço para crescer.

Ajuste individual com 
estrutura modelar

Fléxivel sempre que 
necessário, a largura pode 
ser ajustável de 405-505 
mm ou de 480-6100 
mm com incrementos de 
25 mm. A profundidade 
pode ser facilmente e 
infinitamente ajustável 
entre 380-480 mm ou 
entre 480-580 mm.

Sistema de calha Ultra 
Rail

Cada calha de assento no 
Ultra Low Maxx apresenta 
um canal deslizante 
que pode ser usado 
para aplicar uma vasta 
variedade de acessórios 
de posicionamento, como 
cintos pélvicos e suportes 
de anca.

Acessórios de 
Posicionamento

Regulação simples, rápida 
e precisa.

Reclinação até 170º com tecnologia de última 
geração

O Ultra Low Maxx oferece uma reclinação de 
encosto de última geração com o mecanismo ESR 
(Extended Shear Reduction). Isto permite até 170º 
de movimento de reclinação suave, mantendo o 
utilizador na mesma posição em relação ao encosto, 
apoio de cabeça e acessórios, ao longo de todo o 
ciclo de reclinação.

Elevação de assento de 300mm

O elevador de assento permite uma elevação 
até 300 mm, facilitando aos utilizadores uma 
comunicação com contacto ocular e consequente 
redução das dores no pescoço e nos ombros. 
Assiste nas simples tarefas do dia-a-dia como 
transferências, alcance de objetos em estantes, 
ou até mesmo nos momentos de convívio com os 
amigos.
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Modelos de Encosto

Características Técnicas

Regulável de 
405mm a 610mm

Regulável de 
405mm 
a 610mm

Regulável de 
380mm a 580mm

Regulável de 
380mm a 580mm

440mm, 460mm 
et 480 mm 1

480 mm

560 - 660 mm 

560 - 660 mm

245 - 310 mm 

240 - 330 / 
320 – 405 mm

-5° – 55° 

-5° – 55°

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Altura do apoio 
de braços

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Invacare TDX® SP2  
Ultra Low Maxx

Invacare Storm®4  
et Storm®4 X-Plore  
Ultra Low Maxx

Altura do 
assento

Ângulo do 
assento

60° - 170° 

60° - 170°

1. Pode ser necessária a substituição de certos componentes na configuração da cadeira de rodas.

Encostos Invacare Matrx® disponíveis

O Ultra Low Maxx é o único sistema de posionamento de reabilitação complexa a oferecer múltiplos e 
distintos encostos, que proporcionam vários níveis de suporte de tronco para os utilizadores. Cada um dos 
encostos integra-se perfeitamente com o mecanismo ESR.

Em destaque

Basculação posterior de assento até 50º

Conforto e redistribuição das forças de pressão 
otimizadas. Proteção suplementar para utilizadores 
com elevado risco de surgimento de úlceras de 
pressão.

Basculação anterior de 5º ou 10º

A basculação anterior disponível nas opções de 5º 
e 10º, ajuda os utilizadores a efetuar transferências 
baixando os joelhos em relação à pélvis para os 
ajudar a sair e a entrar na cadeira. Isto
pode também promover a extensão de tronco, 
permitindo chegar/alcançar mais longe e interagir 
mais eficazmente com o contexto.
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Disponível em

Invacare® Storm®4 e  
Storm®4 X-plore

Invacare® TDX® SP2 Invacare® TDX® SP2NB



G-Trac
®

 
(Giroscópio 
para coreção 
de trajetó-
ria)  

Autonomia 
(km)

Velocidade 
(km/h)

Potencia 
dos Motores 

Bateria
Diâmetro 
de viragem 
(mm)

Cadeiras de rodas 
elétricas

Uso principal 
Exterior / 
Interior 

Uso Principal 
Interior / 
Exterior

Storm®4

X-plore
- 42 6,10,12

220W /  
300W

70 Ah 1770

Storm®4 - 36 6,10,12  300W 70 Ah 1770

TDX® 
SP2

- 39 8,10,12 340W 73,6 Ah 1120

Kite® - 25 / 39 6,10,12
320W /  
340W

73 Ah 1600

Bora® - 30 6 e 10 230W 50 Ah 1600

Stream® - - 25 6 e 9 180W 50 Ah 1660

Fox™ - – 28 6 e 8 200W 40 Ah 1600 / 1630

Legenda: 
Inclinação máxima de segurança: inclinação máxima na qual a cadeira de rodas responde positivamente em todos os testes de estabilidade 
dinâmicos, estabilidade estática, desempenho da travagem, inclinação de passagem em subidas ou descidas.

24

Tabela de características técnicas



Incli-
nação 
máxima 
de 
segu-
rança 
(graus 
%)

Trans-
posi-
ção de 
obstá-
culos 
(mm)

Suspen-
são

Ele-
trónica

Largura 
total 
(mm)*

Com-
pri-
mento 
total 
(mm)

Altura 
(mm)

Com-
pri-
mento 
UL 
(mm)

Peso da 
cadeira 
(kg)

Peso 
Máximo 
do uti-
lizador 
(kg)

Inclinação 
do encosto 
(graus) 

Inclina-
ção do 
assento 
(Bascu-
lação) 
(graus)

Altura 
assento \ 
chão (mm)

20%
60 

[100]

4 inde-
penden-

tes

LiNX 
ACS2**

630 1190
970/ 

1060/ 
970

290-
470

174 kg 150 kg

-10°à 30° 
(man.) ou -5° a 
35° (Ele comp) 

ou 0° a 45° 
(Recaro)

0° a 25°

440 a 690 
(com lift)/ 
450 ou 480 

(fixo)

20%
60 

[100]

2 nas 
rodas 

traseiras

LiNX 
ACS2**

630 1190
970/ 

1060/ 
970

290-
470

174 kg 150 kg

-10°à 30° 
(man.) ou -5° a 
35° (Ele comp) 

ou 0° a 45° 
(Recaro)

0° a 25°

400 a 650 
(com lift)/ 
450 ou 480 

(fixo)

16% 75

rodas 
diantei-
ras arti-
culadas 
Sures-
tep

LiNX 640 980
980 

/1080
290-
470

138 kg
180/ 
160/

136 kg

 ‘-10°-30° ou 
0°-45°

0° a 28° 
ou 0° a 

50°

450 / 490 /
de 480 a 780 

(lift) 

10°/18% 60

Bloco de 
propul-
são sus-
penso LiNX 595 1140 1170

290 - 
470

125 kg
136 /  

160 kg

-2°, 10°, 22°, 
34° / 2° a 22° 
(assento stan-
dard) ou 2° a 
20° (assento 

Flex 2)

0° – 12° / 
0° - 28°

420, 440, 
460, 480 
(assento 
standard) 

ou 460, 480, 
500 (assento 

Flex 2)

18% 60
2 nas 
rodas 

traseiras
LiNX

590 
(6km/h) 
/620(10 
km/h)

1160
940/ 
1060

290-
470

98(assise 
std) /94 
(flex2)

130 kg

-2° a 22° (std) 
ou 0 a 30° 

(flex2) 0 a 20° 
(lift)

0° a 20° / 
0° a 28° 

460 / de 470 
a 770 (lift)

11% 50
2 nas 
rodas 

traseiras
Shark2 640 1030 1000

300-
430

105 kg 130 kg
-10° a 30° 

(man.) 
0° a 22° 
(man.)

425 - 500

10,5% 60[100] - LiNX 590 1050
1010 a 
1120

350-
460

79 kg 127 kg
-5°/+5°/ 

+15°/+25°
0°, 2°, 4°, 

6°, 8°
480/510

  * Largura total exterior de roda à roda.
** Só na unidade de assento Ultra Low Maxx

Autonomia: cálculo teórico feito usando uma medida de consumo realizada em condições ideais: superfície plana, sem obstáculos de viragem ou 
irrigularidades ou transformar obstáculo.
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Máxximo controlo. 

Máxximo conforto.

TDX® SP2
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Invacare TDX SP2

A Invacare TDX SP2 é uma cadeira de tração 
central de eleição e de alta performance, 
equipada com a unidade avançada de assento 
Ultra Low Maxx e a eletrónica revolucionária e 
inteligente LiNX. 

Desenvolvida para ser a cadeira ideal 
na abordagem de casos de reabilitação 
complexos, a TDX SP2 Ultra Low Maxx é 
a combinação perfeita de funcionalidade, 
personalização e estilo que se adapta às 
necessidades do utilizador. As principais 
características incluem:

• Estabilidade melhorada
• Experiência de condução intuitiva
• Eletrónica LiNX
• Comandos alternativos
• Unidade de assento inteligente

Estabilidade melhorada

A TDX SP2 é testada e aprovada. Oferece máxima 
estabilidade e segurança e o Stability Lock assegura 
que as seis rodas ficam firmes em qualquer tipo de 
piso. A tecnologia de suspensão patenteada SureStep 
permite uma condução suave entre obstáculos. Com 
baterias mais largas para uma melhor condução, a TDX 
permite-lhe ir mais longe.

Experiência de condução intuitiva

Os utilizadores da Invacare TDX SP2 podem dizer 
“Sim” à mobilidade e “Não” ao compromisso. Com um 
raio de viragem incrivelmente estreito graças à tração 
central, a base excecional desta cadeira proporciona 
excelente manobrabilidade e experiência de condução 
intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Comando com Ecrã touch

O comando REM400 tem um 
impressionante ecrã touch de 3.5’’ 
que requer força mínima para operar. 
Trouxemos a tecnologia moderna 
para o mercado das cadeiras de rodas 
elétricas, e por isso este comando 
inovador e interativo pode ser adaptado 
às capacidades físicas e cognitivas dos 
utilizadores.

Ecrã touch

O REM500 é uma versão de ecrã 
interativo do REM400 com ecrã 
touch de 3.5’’ e que permite o uso de 
comandos alternativos para manuseio da 
cadeira de rodas elétrica.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 
permite que os 
utilizadores estejam 
conectados a até 
3 dispositivos em 
simultâneo e tem a 
funcionalidade de 
controlo do movimento 
do rato do computador.
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Gama de comandos alternativos

Para maximizar o controlo e independência, o REM400 e REM500 permitem a seleção de comandos e 
joysticks especiais para serem usados na TDX SP2 ULM:

Comando compacto com display 
LED

Ideal para utilizadores que têm 
controlo de movimentos limitado ou 
pouca força.

Comando extremidades

Ideal para controlo mentoniano 
com a cobertura do micro 
joystick confortável e resistente 
à saliva. 

Joystick MEC

Ideal para utilizadores com pouca 
força muscular ou limitações no 
controlo motor fino

Joystick compacto com 
switch único integrado

Ideal para utilizadores 
com muita força 
e movimentos 
descordenados e 
descontrolados.

Joystick pediátrico 
compacto

Ideal para montagem na 
linha média.

Comando de cabeça 
ATOM

Três sensores de 
proximidade montados 
no apoio de cabeça com 
Bluetooth incorporado.

Comando de cabeça 
Proton

Equipado com três 
sensores de proximidade 
e almofadas laterais 
ajustáveis e Bluetooth 
incorporado.

Comando cabeça e de 
sopro com switch de 
língua

Combina comando de 
sopro com movimentos 
da cabeça integrando um 
micro-switch ativado pelo 
movimento da língua.

Comando de 
quatro switches de 
proximidade

Ideal para utilizadores 
com amplitude de 
movimentos definida e 
sem força.

Comando de 
acompanhante

Dá aos cuidadores acesso 
ao controlo do movimento 
da cadeira assim como 
das funções de assento.

Comando duplo IDC

Permite acesso às funções 
de condução, controlado 
por um comando de 
velocidade com botão 
stop de emergência.
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Unidade de assento inteligente

Reclinação com tecnologia de última geração

O mecanismo de Extended Shear Reduction (ESR) 
incorporado no Ultra Low Maxx reduz o risco de 
pressão que pode causar úlceras, propenso a 
acontecer quando a cadeira reclina para cima ou 
para baixo.   

Nunca perca o contacto

O Ultra Low Maxx foi especialmente desenvolvido 
para replicar os pontos de pivot naturais do corpo, 
assegurando que a cabeça, ombros, ancas e pés 
do utilizador não deslizam ou movem quando são 
ativadas as várias funções de assento da cadeira.

Design modular para bom posicionamento

A unidade de assento personalizável adapta-se ao 
longo do tempo ao corpo do utilizador devido às 
variações das medidas da largura e profundidade, 
seleções do tipo de encosto, apoios de cabeça e 
apoios de braços montados na calha, que permitem 
que os acessórios sejam montados de forma fácil 
para suportar as necessidades do utilizador.

A calha de assento garante o máximo de 
possibilidades de ajuste dos suportes (suporte de 
anca) que aí são instalados, assim como permite 
uma correta instalação do cinto pélvico.

A unidade de assento Ultra Low Maxx pode ser combinada com basculação até 50º e 
170º de reclinação do encosto. Não só assegura uma boa distribuição do peso para alívio 
isquial e reperfusão do tecido, como também garante basculação suficiente para um bom 
posicionamento. Não esquecendo a importância do conforto, a capacidade para bascular até 
50º permite que o utilizador encontre a posição ideal de conforto.
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Características e opções

SureStep e Stability 
Lock

Garantem a fácil 
transposição de 
obstáculos de forma suave 
e controlada.

Tração central eficaz

Garante uma condução 
intuitiva com excelente 
manobrabilidade em 
espaços reduzidos.

Sistemas de luzes LED

As luzes LED são 
atrativas, poupam 
energia e são uma opção 
integrada e protegida nas 
carenagens traseiras.

Pneus e rodízios pretos

Pneus pretos on-marking 
com aro da jante preto 
dão à cadeira um visual 
moderno e com muito 
estilo.

Forqueta única

Minimiza a largura 
dianteira da base pois não 
tem parafusos salientes 
ou peças da forqueta.

Motores DuraWatt

Motores silenciosos com 
escovas internas de maior 
durabilidade.

Tecnologia G-Trac

G-Trac assegura que as 
direções indicadas pelo 
comando são seguidas 
pela cadeira. Ideal para 
a utilização de comando 
de cabeça ou comando 
mentoniano.

Carregador USB

2 entradas USB fornecem 
até 1A cada para manter os 
dispositivos carregados. 
Montagem na calha permite 
fácil acesso.

Basculação anterior

Opções disponíveis de 5º 
ou 10º para utilizadores 
que necessitam de ajuda 
nas transferências. Ajuda 
na extensão do tronco 
para aumentar o alcance 
dos membros superiores 
e funcionalidade

Elevador de assento

Os 300mm de elevação 
permitem o fácil acesso a 
objetos altos.

Múltiplos encostos

Oferecemos vários tipos 
de encostos Matrx que 
proporcionam diferentes 
níveis de suporte lateral 
ao tronco do utilizador.

Apoios de braços

Disponíveis em ambos os 
estilos: Cantilever para 
assegurar um espaço 
aberto na calha para 
aplicar componentes 
de posicionamento, e 
Reclináveis para um maior 
nível de suporte.

Apoios de pernas 
centrais elétricos LNX

Oferecem uma posição do 
assento ativa e permitem 
que as pernas estejam 
posicionadas a um ângulo 
de 90º.

Suportes laterais de 
tronco e de anca

Disponíveis em múltiplos 
tamanhos de almofadas 
são fáceis de montar, 
ajustar, mover e usar.

Apoio de cabeça ELAN

Diferentes estilos de 
apoios de cabeça 
disponíveis dependendo 
do nível de suporte 
necessário.
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Características técnicas

Cor das carenagens e aros das jantes

Invacare TDX SP2  
Ultra Low Maxx 

1. Com basculação standard
2. Depende da escolha do encosto
3. Depende da escolha do apoio de braços
4. Depende da escolha dos apoios de pernas
5. 0-45º para versões com elevador de assento 
 Opções de -5º e -10º de montagem anterior +5  
 opção de montagem de pre basculação
6. Depende da escolha do apoio de pernas e da  
 posição do assento

7. Medido de acordo com ISO 7176-4:2008 com  
 6 km/h e baterias de 73.5Ah; autonomia irá vai  
 variar de acordo com a configuração (tamanho bas  
 baterias, velocidade).
8. TDX SP2 NB com módulo de basculação
9. TDX SP2 com módulo de elevação/ basculação
10. Os componentes da unidade de assento Invacare  
 Modulite são compatíveis com a gama de cadeiras  
 de rodas elétricas Invacare e em parte com a família  
 Invacare Rea. 

405 - 610 mm 405 - 580 mm 355 - 505 mm 2

1080 - 1535 mm

 
1080 - 1535 mm

60° - 170°

 
60° - 170°

230 - 405 mm 3

156kg 8 
169kg 9 
179kg 

440, 460 and 
490 mm 1

270 - 474 mm 4 0° to 50° 5

650 mm

 
610 mm

1120 mm 6 

1120 mm 6

920 mm

 
920 mm

136kg

 
136kg

73.5 Ah 

 
50 Ah  

1120 mm 75 mm 9° / 16° 2 x 324 W 6, 8, 10  
e 12 km/h

até 31 km 7 

Invacare TDX SP2  
Ultra Low Maxx

Invacare TDX SP2 NB 
Ultra Low Maxx 

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Altura total

Altura do apoio 
de braços

Peso total

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Length of 
footrests

Largura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Passe o scan do tlm. 
aqui para aceder ao 

website LiNX

10

Preto Glossy Lilás JellyBean

Branco
Cinza 

SpaceStation

Azul InvacareLaranja TangyVerde Monster

Azul Island Preto Mate
Vermelho 
RockStar

Invacare TDX SP2  
Ultra Low Maxx 

Invacare TDX SP2 NB 
Ultra Low Maxx 

405 - 610 mm 405 - 580 mm 355 - 505 mm 2 230 - 405 mm 3440, 460 and 
490 mm 1

270 - 474 mm 4 0° to 50° 5

156kg 8 
169kg 9 
179kg 

1120 mm 75 mm 9° / 16° 2 x 324 W 6, 10 km/h até 31 km 7 Invacare TDX SP2 NB 
Ultra Low Maxx 



Segurança e estabilidade 

superiores com um design 

elegante

TDX® SP2
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Invacare TDX SP2

A Invacare TDX SP2 possui durabilidade e derradeira 
performance num estilo contemporâneo. A excelente 
manobrabilidade em ambientes interiores e exteriores, 
e a escolha de assentos para ótimo conforto e suporte 
tornam esta cadeira ideal para utilizadores que necessitam 
de funcionalidade total, mas não querem comprometer o 
estilo. A TDX SP2NB tem maior capacidade de peso com 
baterias de elevada capacidade. As características chave 
incluem:

• Estabilidade melhorada
• Experiência de condução intuitiva
• Eletrónica LiNX

Estabilidade melhorada

A TDX SP2 é testada e comprovada. Oferece máxima estabilidade
e segurança, e a função Stability Lock assegura que todas as seis
rodas estão firmes no chão quando passa por pisos irregulares.
A tecnologia de suspensão patenteada SureStep permite uma
condução suave enquanto passa por pisos desafiantes. A suportar
um maior peso de utilizador e com uma melhor capacidade de
condução, a TDX SP2 permite que vá mais ainda mais longe e 
com máximo conforto.

Experiência de condução intuitiva

Os utilizadores da Invacare TDX SP2
podem dizer “Sim” à mobilidade e
“Não” ao compromisso. Com um raio
de viragem incrivelmente estreito
graças à tração central, a base
excecional desta cadeira proporciona
excelente manobrabilidade e
experiência de condução intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um 
impressionante ecrã touch de 3.5’’ 
que requer força mínima para operar. 
Trouxemos a tecnologia moderna 
para o mercado das cadeiras de rodas 
elétricas, e por isso este comando 
inovador e interativo pode ser 
configurado às capacidades físicas e 
cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de 
comandos secundários para 
utilizadores que não têm capacidade 
de usar o comando standard, e por 
isso maximizamos o seu controlo 
e independência. Os comandos 
secundários incluem um comando 
compacto, um comando compacto 
com joystick que requer pouca 
força para operar, um comando de 
extremidades ideal para ser usado 
como comando mentoniano e 
comandos duplos.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 
permite que os 
utilizadores estejam 
conectados a até 
3 dispositivos em 
simultâneo e tem a 
funcionalidade de 
controlo do movimento 
do rato do computador.
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Características e opções

Elevador de assento

Permite o fácil acesso 
a objetos altos e a 
basculação permite 
o relaxamento e 
redistribuição da 
pressão.

Apoios de pernas 
centrais elétricos LNX

Oferecem uma posição 
do assento ativa e 
permitem que as pernas 
estejam posicionadas a 
um ângulo de 90º.

Basculação elétrica no 
espaço

Ângulo de assento 
máximo de 30º assegura 
conforto e segurança.

Reclinação elétrica

Fornece um ponto de 
pivot elevado para um 
movimento natural, 
minimizando forças 
de fricção. Dispõe de 
mecanismo de extração 
rápida para fácil encarte 
e transporte.

Placa de assento telescópica

O design permite a 
aplicação do sistema de 
basculação e elevação 
de assento, otimizando 
as alturas assento-chão.

Apoios de pernas 
montados lateralmente

Escolha os apoios de 
pernas manuais ou 
elevatórios elétricos.

1. Os componentes da unidade de assento Invacare Modulite são compatíveis ao longo da  
 gama de cadeiras de rodas elétricas e parcialmente com a família Invacare Rea.

Basculação elétrica 
pivot simples

Permite que o ângulo 
do assento seja 
reposicionado até 20º.

SureStep e Stability 
Lock

Garantem a fácil 
transposição de 
obstáculos de forma 
suave e controlada.

Tração central eficaz

Garante uma condução 
intuitiva com excelente 
manobrabilidade em 
espaços reduzidos.

Sistemas de luzes LED

As luzes LED são 
atrativas, poupam 
energia e são uma opção 
integrada e protegida 
nas carenagens 
traseiras.

Pneus e rodízios pretos

Pneus pretos 
non-marking com aro 
da jante preto garantem 
à cadeira um visual 
moderno e muito estilo.

Forqueta única

Minimiza a largura 
dianteira da base pois 
não tem parafusos 
salientes ou peças da 
forqueta.

Motores DuraWatt

Motores silenciosos com 
escovas internas de 
maior durabilidade.

Tecnologia G-Trac

G-Trac assegura que as 
direções indicadas pelo 
comando são seguidas 
pela cadeira.
Aconselhável a sua 
instalação quando 
combinado com 
comando de cabeça ou 
comando mentoniano.

Carregador USB

2 entradas USB fornecem 
até 1A cada para manter 
os dispositivos carregados. 
Montagem na calha permite 
fácil acesso.

. 
ite 
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Características técnicas

Cor das carenagens e aros das jantes

Modulite™  
standard 

Modulite™ 
telescópica

Un. Max

1. almofada de assento 430 mm
2. 100mm adicional através dos ap. braços
3. Perfil Longo para prof. alargada
4. plataforma de assento ao chão sem almofada
5. com elevação de assento ou basc. elet.
6. com elevador
7. medido desde a plataforma
8. medido desde patim à plataforma de ass.
9. depende da posição de assento

10. argura da base de tração
11. depende da configuração
12. de acordo com ISO 7176-4:2008 com baterias de  
 73.5 Ah @ 6 km/h
13. Os componentes da Un. Ass. Modulite™ têm  
 compatibilidade cruzada com a restante gama de  
 cadeiras de rodas elétricas e em parte com a familia  
 Invacare Rea®.

440 - 480 mm 1   

380 - 530 mm 2 

490 - 610 mm 2

410 - 510 mm 
510 - 560 mm 3

410 - 510 mm 

560 / 600 /  
630 mm

480 mm 7 

480, 540, 
560 mm 7

570 - 680 mm 7, 11

1010 mm 11 

1010 - 1170 mm 11 

1100 - 1125 mm 11

90° - 120° 

90° - 120° 

90° - 115°

275 - 340/  
325 - 390 mm

245 - 310/  
295 - 360 mm

250 - 340 mm 
290 - 380 mm

154 kg 11 

154 kg 11 

154 kg 11

450 mm 4 

450 / 475 mm 4, 11 
475 - 775 mm 6

470 / 495 mm 4

290 - 460 mm 8 

290 - 460 mm 8 

290 - 460 mm 8

0 - 8° 

0 - 20° / 
0 - 30° 5, 6

0 - 20 5

650 mm 10 

650 mm 10 

650 mm 10 

1160 mm 9 

1160 mm 9 

1240 mm

980 mm 

980 mm 

970 mm

180 kg / 160 kg 5 

180 kg / 160 kg 5 

180 kg / 160 kg 5 

73.5 Ah (C20) 1120 mm 75 mm 9° / 16 % 2 x 324 W 6, 8, 10, 12 km/h up to 31 km 12 

Modulite™  
standard 

Modulite™ 
telescópica

Un. Max

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto Altura total

Altura do apoio 
de braços Peso total

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Comprimento 
dos apoios de 

pernas Largura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Passe o scan do tlm. 
aqui para aceder ao 

website LiNX

Bariatric use

13
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Estabilidade e segurança 

encontram a performance 

em estilo

TDX® SP2NB
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Invacare TDX SP2NB

A excecional Invacare TDX SP2NB com a sua 
base compacta proporciona durabilidade e 
derradeira performance.

A excelente manobrabilidade em ambientes 
interiores e exteriores e a escolha de assentos 
para ótimo conforto e suporte tornam esta 
cadeira ideal para utilizadores que necessitam 
de funcionalidade total, mas não querem 
comprometer o estilo. As características 
incluem:

• Estabilidade melhorada
• Experiência de condução intuitiva
• Eletrónica LiNX 

Estabilidade melhorada

A TDX SP2 é testada e comprovada. Oferece
máxima estabilidade e segurança, e a função
Stability Lock assegura que todas as seis rodas
estão firmes no chão quando passa por pisos
irregulares. A tecnologia de suspensão patenteada
SureStep permite uma condução suave em todos os 
contextos e pisos desafiantes.

Experiência de condução intuitiva

Os utilizadores da Invacare TDX SP2NB podem
dizer “Sim” à mobilidade e “Não” ao compromisso.
Com um raio de viragem incrivelmente estreito
graças à tração central, a base excecional desta
cadeira proporciona excelente manobrabilidade e
experiência de condução intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um 
impressionante ecrã touch de 3.5’’ 
que requer força mínima para operar. 
Trouxemos a tecnologia moderna 
para o mercado das cadeiras de rodas 
elétricas, e por isso este comando 
inovador e interativo pode ser 
adaptado às capacidades físicas e 
cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de 
comandos secundários para 
utilizadores que não têm capacidade 
de usar o comando standard, e por 
isso maximizamos o seu controlo 
e independência. Os comandos 
secundários incluem um comando 
compacto, um comando compacto 
com mini joystick que requer pouca 
força para operar, um comando 
de extremidades como comando 
mentoniano e comandos duplos.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 
permite que os 
utilizadores estejam 
conectados a até 
3 dispositivos em 
simultâneo e tem a 
funcionalidade de 
controlo do movimento 
do rato do computador.
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Características e opções

Elevador de assento

Permite o fácil acesso 
a objetos altos e a 
basculação permite 
o relaxamento e 
redistribuição da 
pressão.

Apoios de pernas 
centrais elétricos LNX

Oferecem uma posição 
do assento ativa e 
permitem que as pernas 
estejam posicionadas a 
um ângulo de 90º.

Basculação elétrica no 
espaço

Ângulo de assento 
máximo de 30º assegura 
conforto e segurança.

Reclinação elétrica do 
Encosto

Fornece um ponto de 
pivot elevado para um 
movimento natural, 
minimizando forças 
de fricção. Dispõe de 
mecanismo de extração 
rápida para fácil encarte 
e transporte.

Placa de assento telescópica

O design permite a 
aplicação do sistema 
de basculação e 
elevação de assento, 
otimizando as alturas 
assento-chão.

Apoios de pernas 
montados na lateral

Escolha os apoios de 
pernas manuais ou 
elevatórios elétricos.

1. Os componentes da unidade de assento Invacare Modulite são compatíveis ao longo da  
 gama de cadeiras de rodas elétricas e parcialmente com a família Invacare Rea.

Basculação elétrica 
pivot simples

Permite que o ângulo 
do assento seja 
reposicionado até 20º.

SureStep e Stability 
Lock

Garantem a fácil 
transposição de 
obstáculos de forma 
suave e controlada.

Tração central eficaz

Garante uma condução 
intuitiva com excelente 
manobrabilidade em 
espaços reduzidos.

Sistemas de luzes LED

As luzes LED são 
atrativas, poupam 
energia e são uma opção 
integrada e protegida 
nas carenagens 
traseiras.

Pneus e rodízios pretos

Pneus pretos 
non-marking com aro 
da jante preto garantem 
à cadeira um visual 
moderno e muito estilo.

Forqueta única

Minimiza a largura 
dianteira da base pois 
não tem parafusos 
salientes ou peças da 
forqueta.

Motores DuraWatt

Motores silenciosos com 
escovas internas de 
maior durabilidade.

Tecnologia G-Trac

G-Trac assegura que as 
direções indicadas pelo 
comando são seguidas 
pela cadeira. Ideal para 
conjugar com comando 
de cabeça ou comando 
mentoniano.

Carregador USB

2 entradas USB fornecem 
até 1A cada para 
manter os dispositivos 
carregados. Montagem na calha de 
assento permitindo fácil acesso.

m 

 na calha de
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Características técnicas

Modulite™  
standard 

Modulite™ 
telescópica

1. almofada de assento 430 mm
2. 50mm adicional através dos ap. braços
3. Perfil Longo para prof. alargada
4. plataforma de assento ao chão sem almofada
5. com elevação de assento ou basc. elet.
6. com elevador
7. medido desde a plataforma
8. medido desde patim à plataforma de ass.

9. depende da posição de assento
10. largura da base de tração
11. depende da configuração
12. de acordo com ISO 7176-4:2008 
13. Os componentes da Un. Ass. Modulite™ têm compatibilidade 
 cruzada com a restante gama de cadeiras de rodas elétricas e 
 em parte com a familia Invacare Rea®.

440 - 480 mm 1   

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm 

410 - 510 mm 
510 - 560 mm 3

450 mm 4

 
450 / 475 mm 4, 5 
475 - 775 mm 6

480 mm 7 

480, 540, 
560 mm 7

275 - 340 mm 

245 - 310 mm

290 - 460 mm 8 

290 - 460 mm 8

0 - 8° 

0 - 20° / 
0 - 30° 5

90° - 120° 

90° - 120°

1010 mm 11 

1010 - 1170 mm 11

610 mm 10 1160 mm 9 980 mm 150 kg 50 Ah

1120 mm 75 mm 9° / 16 % 2 x 324 W up to 26 km 12 6 and 10 km/h 138 kg 11

Modulite™  
standard 

Modulite™ 
telescópica

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Altura do 
assento

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Altura total

Altura do apoio 
de braços

Peso total

Ângulo do 
assento

Length of 
footrests

Largura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Cor das carenagens e aros das jantes

G-Trac® opção 
disponível

Passe o scan do tlm. 
aqui para aceder ao 

website LiNX
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Performance superior. 

Função superior

Storm® 4
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Invacare Storm4 Ultra Low Maxx

A cadeira de rodas elétrica Storm4 Ultra Low Maxx 
foi desenvolvida para satisfazer as necessidades dos 
utilizadores mais exigentes graças ao seu chassis robusto, 
largura total reduzida e um confortável sistema de 
posicionamento elétrico. A Storm4 Ultra Low Maxx vai 
não só revolucionar a forma como conduz, mas também 
a forma como se posiciona graças à sua excelente 
manobrabilidade e funcionalidade superior.

• O excecional elevador de assento permite uma melhor 
interação ao nível visual

• Níveis superiores de ajuste para uma personalização 
mais precisa

• Opções avançadas de basculação e reclinação 
maximizam o conforto e reduzem a pressão

• Líder na classe da redução das forças de fricção e 
cisalhamento com o mecanismo ESR (Extended Shear 
Reduction)

Manutenção simples

A Storm4 Ultra Low Maxx foi desenvolvida com o objetivo de 
ser simples. As baterias são de fácil remoção e a eletrónica 
é simples de utilizar. Estas características permitem uma 
manutenção mais fácil e direta.

Altamente personalizável

O design contemporâneo da Storm4 Ultra Low Maxx é 
sustentado por uma construção robusta e uma performance 
de condução sólida.

A facilidade de troca de cores, assentos, encostos, apoios 
de braços, apoios de pernas, apoios de cabeça e acessórios 
fazem com que a Storm4 Ultra Low Maxx seja uma das nossas 
cadeiras mais configuráveis.

Adequada para uso interior e exterior

O tipo de motor e as velocidades da Storm4 Ultra Low Maxx 
podem ser selecionados quer para uso interior quer exterior, 
dependendo das necessidades principais do utilizador.
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Invacare Storm4 Ultra Low Maxx

Máximo conforto e redução da 
pressão

O sistema de posicionamento Ultra 
Low Maxx pode combinar até 50º de 
basculação e 170º de reclinação para 
maior conforto e redução de pressão. 
Quando combinados, os graus de 
basculação e reclinação podem 
reduzir significativamente a pressão, 
fornecendo medidas extra de proteção 
para utilizadores em alto risco de 
desenvolver úlceras de pressão. 

Reclinação com tecnologia de última 
geração

O sistema de reclinação Ultra 
Low Maxx integra o mecanismo 
Extend Shear Reduction (ESR), 
desenhado em torno da forma como 
o utilizador se movimenta. O ponto 
de pivot elevado, combinado com 
o mecanismo ESR, asseguram a 
permanência do encosto na mesma 
posição relativamente ao tronco do 
utilizador durante o ciclo de reclinação 
e reduzem a pressão. Além disso, os 
componentes de posicionamento - 
como os encostos, apoios de braços, 
suportes laterais, etc - permanecem 
alinhados fornecendo um suporte 
contínuo.

Ajuste personalizado graças ao chassis modular

A Storm4 Ultra Low Maxx pode ser configurada para uma 
personalização eficaz, permitindo no futuro oferecer uma vasta 
gama de ajustes caso os utilizadores necessitem.

A largura de assento pode ser ajustada de 405-505 mm ou de 
505-610 mm em incrementos de 25mm, e a profundidade de 
assento pode ser ajustada infinitamente entre 380-480 mm e 
480-580 mm.

O ajuste personalizado é essencial para todos os utilizadores, 
especialmente os que têm necessidades mais complexas. A 
Storm4 Ultra Low Maxx oferece quatro diferentes opções de 
encosto, cada um com um diferente nível de suporte de tronco. 
O hardware de montagem foi integrado no sistema de encosto, 
mantendo a mesma relação entre os pontos de pivot do utilizador, 
o que significa que não há perda de profundidade de assento, 
assegurando a máxima eficiência.
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Storm4 Características e Opções 

Ultra Low Maxx Características e Opções

Encostos Invacare Matrx® disponíveis

O Ultra Low Maxx é o único sistema de posicionamento de 
reabilitação complexa a oferecer múltiplos e distintos encostos 
que proporcionam vários níveis de suporte de tronco para os 
utilizadores. Cada um dos encostos integra-se perfeitamente com 
o mecanismo ESR.

Apoios de braços

Disponíveis. com a largura ajustável, 
estilo Cantilever, bem como os 
tradicionais apoios de braços 
reclináveis em T que oferecem suporte 
adicional nas transferências.

Invacare® Matrx® 
Elite deep

Invacare® Matrx® PB Invacare® Matrx® 
Elite TR

Ultra Low Maxx  
High Back

Carenagem personalizável

A carenagem das baterias e os autocolantes 
das forquetas  da Storm4 podem ser facilmente 
mudadas, aumentando ainda mais a sua atratividade 
e design moderno para ir ao encontro dos gostos de 
cada utilizador.

Braços traseiros mais longos e flexíveis

Os níveis consistentes de tração e estabilidade são 
fornecidos através dos longos braços traseiros que 
dão ao utilizador uma viagem mais confortável. 

Eletrónica ACS2

Diferentes módulos de 
comandos permitem 
uma melhor e mais fácil 
adaptação às diferentes 
necessidades do utilizador. 

Autocolantes coloridos

Os autocolantes 
coloridos no braço das 
forquetas dão um toque 
pessoal à cadeira.

Basculação de assento

A Storm4 Ulta Low Maxx fornece uma basculação 
de assento elétrica de 50º sem elevação, ou de 45º 
com 30cm de elevação de assento. A basculação 
proporciona conforto e aumenta a redução de 
pressão para o utilizador.

Sistema de luzes LED 

O sistema de luzes com design atrativo proporciona 
uma luz forte e brilhante para uma condução 
segura. O sistema LED garante menor consumo das 
baterias.
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Ultra Low Maxx Características e Opções

Reclinação com tecnologia de última 
geração

O Ultra Low Maxx oferece uma 
reclinação de encosto de última 
geração com o mecanismo ESR 
(Extended Shear Reduction). Isto 
permite até 170º de movimento 
de reclinação suave, mantendo o 
utilizador na mesma posição em 
relação ao encosto, apoio de cabeça e 
acessórios ao longo de todo o ciclo de 
reclinação.

Elevação de assento

Os 30cm de elevação de 
assento proporcionam 
um fácil acesso a objetos 
mais altos e permite aos 
utilizadores alcançarem 
contacto visual em 
ambientes sociais.

Plataforma de assento ajustável para 
adaptar o crescimento

Ajustável em largura e profundidade, 
a plataforma de assento proporciona 
ao utilizador espaço para crescimento. 
No coração da Storm4 ultra Low Maxx 
está o Ultra Rail um sistema de calha 
modular que permite infinitos ajustes 
de 10 cm de profundidade.

Sistema de calha Ultra Rail

Cada calha de assento no Ultra Low 
Maxx apresenta um canal deslizante 
que pode ser usado para aplicar uma 
vasta variedade de acessórios de 
posicionamento, como cintos pélvicos 
e suportes de anca.

Suportes laterais de tronco

Os suportes laterais podem ser 
ajustados de forma independente 
na largura, profundidade, ângulo 
e altura. Disponíveis em múltiplos 
tamanhos de almofada, também 
podem ser rebatíveis para 
transferências.

Suportes de anca laterais

Disponíveis em múltiplos 
tamanhos de almofadas 
- e graças ao Ultra Rail - 
os suportes de anca são 
fáceis de inserir, ajustar, 
mover e utilizar.

Opções de apoios de cabeça

A Storm4 Ultra Low Maxx tem diferentes 
opções de apoios de cabeça disponíveis 
dependendo do nível de suporte que o 
utilizador necessita. Escolha qualquer uma 
das opções de apoio de cabeça Elan. 

Apoios de pernas LNX e Pivot Plus

Os apoios de pernas LNX Power Centre Mount e Pivot Plus 
estão ambos disponíveis no Ultra Low Maxx. O apoio de 
pernas elevatório LNX Powered Centre Mount proporciona um 
movimento suave com uma plataforma de articulação, para 
fornecer suporte constante para a parte inferior das pernas do 
utilizador. Em alternativa, os apoios de pernas elevatórios Pivot 
Plus montados na lateral, oferecem patins robustos, rebatíveis 
com rodízios no lado de fora, para facilitar a passagem entre 
portas e para ajudar a ultrapassar outros obstáculos comuns.
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Características Técnicas

Opções de cor

Invacare  
Storm4 Ultra Low 
Maxx

1. Medido desde a placa de assento
2. Dependendo da escolha do modelo de encosto
3. Sem apoio de cabeça
4. Alternativa 8º ou 30º de pré-reclinação
5. Dependendo da escolha de apoio de braços
6. Em média, varia consoante a configuração

7. Do chão à placa de assento, sem almofada de assento
8.  Medido desde o patim à placa de assento, dependendo 

da escolha de apoio de perna
9. Com elevação
10.  100kg para profundidade de assento de 40.5cm, 90kg 

para profundidade de assento 38cm

405 - 610 mm 380 - 580 mm 560 - 660 mm 1, 2 1250 - 1350 mm 3 90 - 170° 4 240 - 330 /  
320 - 405 mm 5

188 kg 6

Invacare  
Storm4 Ultra Low 
Maxx

480 mm 7 280 - 490 mm 8 0 - 50° 
0 - 45° 9

630 mm 1300 mm 1015 mm 136 kg 10

Invacare  
Storm4 Ultra Low 
Maxx 73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm

Cores standard

20% (11.3°) 340 W 6 / 10 / 12 km/h 36 km

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto Altura total

Altura do apoio 
de braços Peso total

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Comprimento dos 
apoios de pernas Largura total

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernas

Comprimento 
total sem o 

apoio de pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. ultra-
passar obstáculos

Diâmetro de 
viragem Max. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Azul Preto Champanhe

Vermelho 
transparente

Branco Verde azeitona

G-Trac® option 
available

Outras opções: qualquer cor RAL, com aumento de custo e prazo de entrega mais longo.



A solução perfeita para 

todo o tipo de terrenos

Storm®4 X-plore
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Invacare Storm4 X-plore

Desfrute de todos os benefícios 
da Invacare Storm4 e combine 
a suspensão às quatro rodas, 
absorção do impacto melhorada 
e conforto, bem como melhor 
tração em pisos irregulares, tudo 
para melhorar a performance no 
exterior.

A Storm4 Xplore é a companheira 
perfeita para todos os pisos.

As características principais 
incluem:

• Suspensão às quatro rodas
• Condução fácil em qualquer 

terreno
• Eletrónica LiNX

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Suspensão às quatro rodas

Quatro molas individuais ajustáveis,
com absorção do impacto integrado,
garantem excelente conforto e tração
em pisos irregulares. Além disso, as
rodas com pneumáticos vêm como
opção para performance melhorada
no exterior.

Fácil em qualquer terreno

Assim como a Invacare Storm4 é caracterizada pela facilidade de
uso, assim também o é a X-plore. As baterias e eletrónica são de
fácil acesso, tornando a manutenção simples, enquanto a largura
da unidade de assento Invacare Modulite™ pode ser facilmente
ajustável de 38 a 53cm para ir ao encontro dos vários perfis de
utilizador.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5'' 
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia 
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por 
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às 
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de comandos 
secundários para utilizadores que não têm 
capacidade de usar o comando standard, 
e por isso maximizamos o seu controlo e 
independência. Os comandos secundários 
incluem um comando compacto, um 
comando compacto com mini-joystick 
que requer pouca força para operar, um 
comando de extremidades ideal para ser usado como comando 
mentoniano e comandos duplos.
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Características e opções

Escolha de cores

Personalize a sua Storm4 ao escolher 
a partir de 6 cores de carenagens e 
adicione as etiquetas para dar mais 
cor à sua cadeira.

Sistemas de luzes LED

Design atrativo com uma 
luz forte e brilhante para 
uma condução segura.

Manutenção

Fácil acesso aos cabos dos módulos da 
eletrónica, para tornar a manutenção 
rápida e sem problemas. As baterias 
também são fáceis de remover, basta 
retirar as carenagens traseiras e puxar.

Unidade de assento 
Modulite 

Os componentes da 
unidade de assento 
Modulite são compatíveis 
ao longo da nossa gama 
de cadeiras de rodas 
elétricas.

Coluna de elevação de 
assento 

A coluna telescópica 
elegante e estável tem 
uma amplitude de 25cm.

30º de reclinação 

O movimento de 
reclinação é natural 
graças ao ponto de pivot 
elevado que minimiza as 
forças de cisalhamento.

25º de basculação 

O ângulo de assento 
pode ser ajustado de 
forma manual ou elétrica 
(como opção) para maior 
conforto e estabilidade 
postural.

Suspensão

Na dianteira da Storm4 X-plore, as molas e a 
suspensão podem ser ajustadas às necessidades do 
utilizador e na traseira, a suspensão foi desenvolvida 
para que possa circular até nos pisos mais 
desafiantes.

Tecnologia G-Trac

Para maiores necessidades de 
controlo, LiNX aumenta a 
funcionalidade, controlo da 
condução e performance, 
enquanto o G-Trac 
(opcional) aumenta 
estas características e 
assegura que as direções 
indicadas pelo comando são 
seguidas pela cadeira.
O G-Trac é aconselhável quando combinado com 
comando especial de cabeça ou mentoniano.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 permite que os utilizadores 
estejam conectados a até 3 dispositivos em 
simultâneo e tem a funcionalidade de controlo do 
movimento do rato do computador.

Carregador USB

2 entradas USB fornecem 
até 1A cada para manter 
os dispositivos carregados. 
Montagem na calha permite 
fácil acesso.
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Características técnicas

Modulite™

 
 
 
Recaro

1. Medido a partir da placa do assento
2. Regulável manualmente
3. Depende da configuração
4. Do chão ao assento sem a almofada
5. Medido do patim à placa do assento
6. Ajuste do apoio de braços +50 mm

7. Apoio de pernas elevado ao máximo
8. Medido de acordo com  
 ISO 7176-4-6km/h
9. Elétrico; regulável manualmente 0-9º
10. Dependendo da escolha do encosto
11. Com placa de assento única
12. Com plataforma de assento telescópica

13. Os componentes da unidade de 
 assento Invacare Modulite têm  
 compatibilidade
14. cruzada com a restante gama
15. de cadeiras de rodas elétricas e em
16. parte com a família Invacare Rea.

380 - 530 mm 6

 
 
 

490 - 530  
(360) mm

410 - 510 mm

 
 
 

460 - 510 mm

480, 540,  
560 mm 1, 10 

 

770 - 830 mm 1

1020 - 1190 mm 
 

 
1300 mm

90 - 120° 
 

 
90 - 135°

275 - 340/  
325 - 390 mm 11 
245 - 310/  

295 - 360 mm 12

250- 340 /  
290 - 380 mm

174 kg 3 
 

 
174 kg 3

Invacare  
Storm4 X-plore

440 - 690 mm 4

450 / 480 mm  
sem elevação.

290 - 460 mm 5 0° - 25° 9 630 mm 1190 mm 7 910 mm 150 kg

Invacare  
Storm4 X-plore

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm até 20% (11.3°) 340 W 6 / 10 / 12  km/h 42 km 8 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto Altura total

Altura do apoio 
de braços Peso total

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Comprimento 
dos apoios de 

pernas Largura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Cores das carenagens e etiquetas

G-Trac® opção 
disponível

Azul (RAL 5026) Preto (RAL 9005)
Champanhe 

(0314)
Vermelho
(0200)

Branco
(RAL 9016)

Verde azeitona
(RAL 6003)

Outras opções como cores RAL têm acréscimo de preço e prazo de entrega mais longo.
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Mobilidade com estilo 

e flexibilidade para os 

utilizadores mais exigentes

Storm® 4
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Invacare Storm4

A cadeira de rodas elétrica Invacare Storm4 foi 
desenvolvida para satisfazer até os utilizadores 
mais exigentes no que toca à configurabilidade, 
adaptabilidade e funcionalidade.

Storm4 tem uma performance de condução 
impressionante no exterior e interior e 
proporciona uma experiência de condução 
estável sem comprometer a manobrabilidade. 
O seu design contemporâneo assegura 
uma cadeira sempre elegante e estilosa. As 
características principais incluem:

• Altamente configurável
• Fácil de manusear
• Design atrativo
• Eletrónica LiNX

Eletrónica LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral.

Altamente configurável

Graças ao seu conceito modular, a Invacare Storm4 adapta-se facilmente às 
várias necessidades dos utilizadores.
• O tipo de motor e velocidade podem ser selecionados de acordo com 

as necessidades primárias do utilizador, seja para uso no interior ou no 
exterior.

• Está disponível uma vasta gama de encostos para a unidade de assento 
Modulite™ de forma a assegurar uma boa postura para o utilizador.

• Possibilidade de variar de largura de assento e encosto ao longo da vasta 
gama. 

• A elevação de assento telescópica proporciona uma altura de assento 
extremamente baixa para melhor acesso a mesas.

Design atrativo

O design contemporâneo da Storm4 realça a 
sua construção robusta e boa performance de 
condução. As luzes LED modernas aumentam a 
sua elegância. O chassis dianteiro é colorido com 
aplicações laterais para adequar as diferentes cores 
de carenagens.

Fácil de manusear

A Storm4 foi 
desenvolvida sob o lema 
"fácil de manusear".
As baterias são 
extremamente simples 
de remover e a parte 
eletrónica é de fácil 
acesso para uma 
manutenção rápida e 
sem problemas.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5'' 
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia 
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por 
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado de 
acordo com as capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de comandos 
secundários para utilizadores que não têm 
capacidade de usar o comando standard, 
e por isso maximizamos o seu controlo e 
independência. Os comandos secundários 
incluem um comando compacto, um 
comando compacto com joystick que requer 
pouca força para operar, um comando de extremidades como 
comando mentoniano e comandos duplos.
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Características e opções

Altura do assento baixa

Altura assento-chão de 
40cm - com opção de 
elevação de assento - 
permite melhor acesso 
às mesas e ao entrar e 
sair do carro.

Basculação de assento

Basculação regulável de 
forma manual ou elétrica 
com um máximo de 25º 
para ótimo conforto e 
postura.

Apoio de braços 
rebatível

O assento Modulite pode 
ser combinado com um 
apoio de braços rebatível 
multiajustável para 
conforto personalizado 
e facilidade nas 
transferências.

Unidade de assento 
telescópica

É a peça principal 
que compõe o 
assento Modulite, 
suportando uma 
variedade de opções 
de posicionamento e 
medidas.

Fácil acesso às baterias

Aceda facilmente 
às baterias, cabos e 
eletrónica para uma 
manutenção rápida e 
sem problemas.

Kite de luzes LED

Luzes LED fortes e brilhantes, montadas à frente ou 
na traseira para conduzir em segurança.

Design da unidade de 
condução

Design atrativo e 
moderno, fácil de 
alterar com carenagens 
coloridas.

Reclinação elétrica do 
encosto

Os pontos pivot elevados 
garantem um movimento 
natural do encosto, 
minimizando as forças 
de fricção e os limites de 
movimento podem ser 
ajustados.

Calhas laterais

Barras telescópicas são 
montadas em cada um 
dos lados, permitindo a 
colocação de apoios de 
braços e acessórios de 
posicionamento (suporte 
de anca, p.ex.).

Bluetooth incorporado

O comando REM400 permite que os utilizadores 
estejam conectados a até 3 dispositivos em 
simultâneo e tem a funcionalidade de controlo do 
rato do computador.

Tecnologia G-Trac

Para necessidades mais 
complexas de controlo, a LiNX 
melhora a funcionalidade, 
controlo de condução e 
performance, enquanto 
o G-Trac (opcional) 
assegura que as direções 
indicadas pelo comando 
são seguidas pela cadeira. O G-Trac confere a 
maxima estabilização na trajetoria da cadeira não 
precisando de fazer pequenos ajustes no comando 
(aconselhável com comando de cabeça ou 
mentoniano).

Carregador USB

2 entradas USB fornecem 
até 1A cada para manter 
os dispositivos carregados. 
Montagem na calha do 
assento permite fácil acesso.

os. 
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Características técnicas

Cores opcionais

Modulite™

 
 
 
Recaro

1. Medido a partir da placa do assento
2. Regulável manualmente
3. Depende da configuração
4. Do chão ao assento sem a almofada
5. Medido do patim à placa do assento
6. Ajuste do apoio de braços +50 mm

7. Apoio de pernas elevado ao máximo
8. Medido de acordo com  
 ISO 7176-4-6km/h
9. Elétrico; regulável manualmente 0-9º
10. Dependendo da escolha do encosto
11. Com placa de assento única
12. Com plataforma de assento telescópica

13. Os componentes da unidade de 
 assento Invacare Modulite têm  
 compatibilidade cruzada com a  
 restante gama de cadeiras de rodas  
 elétricas e em parte com a família  
 Invacare Rea.

380 - 530 mm

 
 
 

490 - 530  
(360) mm

410 - 510 mm

 
 
 

460 - 510 mm

480, 540,  
560 mm 1, 10 

 

770 - 830 mm 1

1020 - 1190 mm 
 

 
1300 mm

90 - 120° 
 

 
90 - 135°

275 - 340/  
325 - 390 mm 11 
245 - 310/ 

 295 - 360 mm 12

250- 340 /  
290 - 380 mm

174 kg 3 
 

 
174 kg 3

Invacare  
Storm4

400 - 650 mm 4

450 / 480 mm  
sem elevação 

290 - 460 mm 5 0° - 25° 9 630 mm 1190 mm 7 910 mm 150 kg

Invacare  
Storm4

73.5 Ah 1770 mm 60 / 100 mm

Cores standard

20% (11.3°) 
15% (8°) com 
elevação. 

340 W 6 / 10/ 12 km/h 36 km 8

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare

Portugal. Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto Altura total

Altura do apoio 
de braços Peso total

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Comprimento 
dos apoios de 

pernas Largura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

Azul (RAL 5026) Preto (RAL 9005)
Champanhe 

(0314)
Vermelho
(0200)

Branco
(RAL 9016)

Verde azeitona
(RAL 6003)

G-Trac® opção 
disponível

Outras opções: cores RAL têm acréscimo de preço e prazo de entrega mais longo.
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Uma cadeira única e híbrida

Kite®



Invacare Kite®

A Invacare Kite é uma cadeira de rodas elétrica que 
combina performance, conforto de condução, dimensões 
reduzidas e personalização. Desenvolvida para utilizadores 
ativos, esta cadeira excecional tem um design compacto 
que a torna ideal para atividades no exterior, e vem com 
uma vasta escolha de cores. A Tecnologia Dual Swing 
(D.S.T.) proporciona um sistema único de suspensão para 
garantir uma experiência de condução superior com 
conforto e tração melhorados. A opção das rodas dianteiras 
macias foi desenvolvida para melhorar ainda mais o 
conforto do utilizador, especialmente em pisos irregulares.

• Tecnologia Dual Swing Patenteada (D.S.T.)
• Capacidade de condução superior
• Personalizável
• Eletrónica LiNX

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de 
forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Capacidade de condução superior

A Kite possui as mais recentes 
tecnologias Invacare, incluindo os 
motores SSD, G-Trac®, sistema de 
suspensão com Tecnologia Dual 
Swing (D.S.T.)®, e as rodas dianteiras 
opcionais para condução suave que 
são definidas para melhorar e permitir 
uma viagem excecional e confortável.

Tecnologia Dual Swing (D.S.T.) 
Patenteada 

A Kite é única em termos de 
performance, conforto de condução 
e dimensões reduzidas. A Tecnologia 
Dual Swing (D.S.T.), as rodas grandes 
traseiras e dianteiras e uma base 
excecionalmente compacta permitem 
uma performance suave no exterior 
em todas as atividades diárias.

Personalizável

A Kite é verdadeiramente modular e 
pode ser configurada com precisão de 
acordo com as necessidades do utilizador. 
Escolha a partir da seleção de 7 modernas 
cores da carenagem, combinadas com 2 
cores para o chassis e 3 cores para as 
jantes. Personalize a cadeira de rodas 
elétrica ao estilo do utilizador com 
baterias de elevada capacidade para 
aumentar o alcance, ou o pack Heavy 
Duty incluindo o motor de 4 pólos e caixa de 
controlo (módulo de potência) de 120A.

sã
um

ar e 
ão de 
ilizador. 
odernas 
 com 2 
a as 
odas 

ara 
avy 
e caixa de 
 120A.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5'' 
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia 
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por 
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às 
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de comandos 
secundários para utilizadores que não têm 
capacidade de usar o comando standard, 
e por isso maximizamos o seu controlo e 
independência. Os comandos secundários 
incluem um comando compacto, um 
comando compacto com joystick que requer 
pouca força para operar, um comando de extremidades ideal 
para funcionar como comando mentoniano e comandos duplos.

55



Características e opções

Compacta

Mesmo com uma base
motriz excecionalmente
estreita de 595mm, a
Kite pode ser equipada
com baterias de elevada
capacidade até 73Ah
- algo único para uma
cadeira de rodas elétrica
desta gama.

Tecnologia Dual Swing (D.S.T.)*

A DST funciona tanto no plano 
horizontal como vertical e permite 
movimentos independentes ou
combinados. A DST aumenta a tração 
da cadeira para assegurar uma viagem 
confortável.

Sistema de luzes LED

Design atrativo, numa
posição bem protegida 
e integrada na 
carenagem traseira.

595 mm

Rodas dianteiras de 10''

Largas e robustas,
permitem ultrapassar
obstáculos com facilidade,
oferecendo uma
experiência de condução
suave. Jantes disponíveis
em 3 opções de cor.

Vasta gama de cores 
disponíveis

Personalize a Kite ao 
escolher uma de 7 
cores de carenagens 
diferentes, 2 cores para o 
chassis e 3 para jantes.

Elevador de assento e basculação

Os 300 mm de elevação do assento 
dão acesso a objetos que estejam 
mais altos. A basculação do assento 
permite que utilizador assuma uma 
posição de conforto, e promove a 
redistribuição da pressão.

Sistema de Assento 
Modulite™

A base consiste na 
plataforma de assento 
telescópica que inclui 
uma calha lateral e 
que permite o ajuste 
individual dos apoios 
de braços e acessórios 
posturais como os 
suportes de anca.

Unidade de 
assento Max

Para utilizadores 
bariátricos a 
unidade de 
assento Max tem 
uma plataforma 
de assento de 
maior dimensão.

Encostos 
Invacare Matrx®

Os diferentes 
tipos de encostos 
Matrx® podem 
ser combinados 
com o sistema 
Modulite para 
oferecer um suporte e 
posicionamento postural ótimo.

Eixo pendular

O ponto-chave da DST está no eixo 
pendular que funciona em conjunto 
com o amortecedor central e que 
resulta numa performance e confiança 
superior.

Manutenção

Fácil acesso à eletrónica 
e baterias sem recurso 
a ferramentas para uma 
manutenção rápida e 
simples.

* Válido para a opção com forqueta única

Tecnologia G-Trac

Para maiores necessidades de controlo, LiNX 
aumenta a funcionalidade, controlo da 
condução e performance, enquanto 
o G-Trac (opcional) aumenta estas 
características e assegura que as direções 
indicadas pelo comando são seguidas 
pela cadeira. O G-Trac é aconselhável quando 
combinado com comando especial de cabeça ou mentoniano.

Carregador USB

2 entradas USB 
fornecem até 
1A cada para 
manter os 
dispositivos 
carregados. Montagem na calha 
permite fácil acesso.

 USB

SB 
té 
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Características técnicas

Cor do chassis

1. Almofada de assento 430 mm
2. Ajuste adicional de 50 mm através dos apoios de braços
3. Medida sem almofada de assento
4. Alguns comprimentos de patim estão restritos a modelos de apoio de 
 pernas específicos
5. Com basculação CoG ou em combinação com elevação+basculação
6. Dependendo do tipo de encosto
7. Com forqueta de braço único / com forqueta de braço duplo
8. Depende da posição do assento
9. Peso total depende da configuração
10. Pack HD; motores 4 polos e caixa de controlo de 120A

11. 100 mm com trepa passeios
12. Máx. inclinação depende da configuração da cadeira. Para mais  
 detalhes consulte o manual de utilizador.
13. Baterias 60/ 73 Ah, 6 km/h standard, aprox. 31 km/ 39 km 
 Baterias 60/ 73, 10 km/h standard, aprox. 34 km/ 39 km 
 Baterias 60/ 73, 6 km Heavy Duty, aprox. 27 km/ 35 km 
 Baterias 60/ 73, 10 km/h Heavy Duty, aprox. 25 km/ 31 km
14. Ajuste adicional em altura de 100 mm
15. Os componentes da unidade de assento Modulite são compatíveis com 
 a gama de cadeiras de rodas elétricas Invacare e parcialmente com a 
 família Invacare Rea.

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Modulite™  
standard

Modulite™ 
telescópica

Un. Max

440 - 480 mm 1  

380 - 530 mm 2

 
560 - 600 mm

410 - 510 mm 

410 - 510 mm 

510 - 580 mm

0 - 20°  

0 -20° /  
0 - 30° 5

0 - 12° / 0 - 20° /  
0 - 28° 5

440, 460,  
480, 500 mm 3

460, 480,  
500 mm 3 

460, 480,  
500 mm 3

90° - 120°

480 mm 3 

480, 540 or  
560 - 660 mm 3, 6  

630 mm 3, 14

290 - 470 mm 3, 4

275 - 340/  
325 - 390 mm

245 - 310/  
295 - 360 mm

290 - 360 mm

595 mm 7 max. 1140 mm 8 max. 870 mm 8max. 1170 mm 8 136 / 160 kg 10

125 kg 9 

126 kg 9 

127 kg 9

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Comprimento 
dos apoios de 

pernas Altura totalLargura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas

Altura do apoio 
de braços

Peso max. 
utilizador

Peso total a 
partir de 

Capacidade da 
bateria

73 Ah 

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação Autonomia

ca. 1600 mm 2 x 250 W / 
2 x 340 W 10

10° / 18% 1260 mm 11 up to 39 km 13 6 / 10 / 12 km/h

Velocidade
Capacidade do 

motor

Invacare Kite

Cor das carenagens

Cor das jantes

Invacare Kite

Branco árticoPreto

Azul pérola noite Cinza metálico

Preto Vermelho 
cereja 

transparante
Branco ártico VerdePreto Amarelo sol

Cinza PretoBranco

G-Trac® option 
available

15

Passe o scan do tlm 
aqui para

aceder ao website 
LiNX

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.
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Personalização 

e conforto

Bora®



Invacare Bora®

A Invacare Bora é uma cadeira 
de rodas compacta com um 
novo sentildo de estilo para ir 
ao encontro das necessidades e 
gostos pessoais dos utilizadores.
Esta cadeira excecional combina 
uma experiência de condução 
poderosa mas também suave, 
com opções de cor melhoradas 
para uma aparência única. As 
características chave incluem:

• Variedade de opções de cor
• Rodas traseiras de tração 

confortável
• Design compacto
• Eletrónica LiNX®

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare LiNX é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia 
avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite 
que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas 
de forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e 
manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às 
estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma 
visão geral do estado da cadeira.

Design compacto

A excelente mobilidade 
no interior é conseguida 
através das dimensões 
compactas da Bora. 
Ao optar por rodas 
dianteiras mais estreitas, 
esta característica 
torna-se ainda mais 
evidente. Consegue-se 
assim uma largura total 
inferior a 590mm.

Uma variedade de opções de cor

A Bora foi desenvolvida para permitir
que o utilizador personalize a cadeira
ao seu gosto pessoal. Escolha a partir
de uma gama de 7 carenagens, 2 cores
de chassis e 3 cores de jantes, todas
conjugam bem com os pneus pretos
non-marking e forquetas dianteiras.

Condução confortável

A Bora tem um sistema de
suspensão de molas sofisticado
para uma condução excecional
e confortável no exterior. Está
disponível com duas versões de
motor para velocidades de condução
até 6 ou 10 km/h, em combinação
com baterias de gel 50Ah que
asseguram uma viagem fiável.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5'' 
que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia 
moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por 
isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às 
capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 permite que os utilizadores estejam 
conectados a até 3 dispositivos em simultâneo e tem a 
funcionalidade de controlo do movimento do rato do 
computador.
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Características e opções

Unidade de assento removível

Puxe a alça, levante o assento e 
desligue o cabo do comando para 
retirar o assento. Assim, a Bora fica 
fácil de transportar e arrumar sem 
qualquer problema.

Elevação de assento

A elevação de assento de 30cm, 
incluindo a função de basculação até 
30º, maximizam o uso da Bora.
Permite ainda uma altura assento-chão 
reduzida quando combinada com a 
unidade de assento Modulite.

Suspensão com molas

O sistema de suspensão com molas 
assegura uma viagem confortável e 
segura, mesmo na velocidade máxima.

Unidade de assento

Modulite Standard com 
apoios de braços e de 
pernas integrados e 
ajustáveis e encosto 
regulável em tensão.

Unidade de assento

Modulite Telescópica 
Com a plataforma 
telescópica em conjunto 
com o encosto Flex3, 
poderá ajustar a largura 
de 38 a 53cm.

Rodas Dianteiras

Disponíveis dois 
tamanhos de rodas 
dianteiras dependendo 
das necessidades do 
utilizador.

Pneus pretos non-marking

Pneus pretos non-marking com 
forquetas pretas frontais dão um estilo 
moderno e não marcam o piso.

Tecnologia LiNX G-Trac

Para maiores necessidades de controlo, 
LiNX aumenta a funcionalidade, 
controlo da condução e performance, 
enquanto o G-Trac (opcional) aumenta 
estas características e assegura que as 
direções indicadas pelo comando são 
seguidas pela cadeira. 
O G-Trac é aconselhável quando combinado com comando 
especial de cabeça ou mentoniano.

Disponível numa variedade de cores

Personalize com uma escolha de 
7 cores de carenagens, 2 cores de 
chassis e 3 cores de jantes.

Cores das 
carenagens

Cores do chassis

Cor das jantes

Carregador USB

2 entradas USB fornecem até 1A 
cada para manter os dispositivos 
carregados. Montagem na calha 
permite fácil acesso.
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Características Técnicas

Cor do chassis

1. Almofada de assento 43cm
2. Ajuste adicional de 5cm através dos apoios de braços
3. Medido sem almofada de assento
4. Certas profundidades de apoios de pernas são restritas  
 a um tipo de apoio de pernas especiais
5. Largura da base dependente do tamanho das rodas  
 dianteiras
6. Inclui apoios de pernas standard

7. 10cm com trepa-passeios
8. De acordo com a norma ISO 7176
9. Peso total depende do tipo de configuração
10. Com elevador de assento ou basculação 30º CoG
11. Dependendo do tipo de encosto
12. Os componentes do assento Invacare Modulite são  
 compatíveis ao longo da gama de cadeiras de rodas elétricas  
 Invacare e parcialmente da família Invacare Rea.

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Modulite™ 
standard 

Modulite™ 
telescópica

440 - 480 mm 1   

380 - 530 mm 2

410 - 510 mm 

410 - 510 mm

0 - 20° 

0 - 20° /  
0 - 30° 10

450 mm 3 

450 mm 3 / 
450 - 750 mm 3, 10

90° - 120° 

90° - 120°

480 mm 

480, 540,  
560 mm 3, 11

290 - 470 mm 3,4 

290 - 470 mm 3,4

275 - 340/  
325 - 390 mm

245 - 310/  
295 - 360 mm

590 / 620 mm 5 

590 / 620 mm 5 

1160 mm 6 
1210 mm 10

1160 mm 6 
1210 mm 10

820 / 840 mm 5 

820 / 840 mm 5 

930 mm 

970 mm

130 kg 

130 kg 

98 kg 9 

94 kg 9

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Comprimento 
dos apoios de 

pernas

Altura totalLargura total

Comp. total 
incluindo apoios 

de pernas

Comp. total sem 
os apoios de 

pernas

Altura do apoio 
de braços

Peso max. 
utilizadorPeso total

Capacidade da 
bateria

ca. 50 Ah 

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Máx. inclinação Autonomia

1600 mm 
1630 mm 10

2 x 230 W18% (10°)60 mm 7 up to 30 km 8 6 / 10 km/h

Velocidade
Capacidade do 

motor

Modulite™ 
standard

Modulite™ 
telescópica

Cor das carenagens

Cor das jantes

Branco árticoPreto

Azul noite Cinza metálico Vermelho cereja Branco ártico VerdePreto Amarelo sol

Cinza PretoBranco

G-Trac® opção 
disponível

12

Passe aqui o scan do

tlm. para aceder ao

microsite LiNX.

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.
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Manter a Independência

Stream™



63

Características

Características Técnicas

Cor do chassis

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Stream 440 – 490 mm 1 410,460,510 mm Ate 22° 425 – 500 mm 2 –10° - 30°480 mm 2 300 - 430 mm 2290 - 360 mm 2

640 mm 3 1030 mm1000 mm 130 kg105 kg

Largura do 
assento

Profundidade 
do assento

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Comprimento dos 
apoios de pernas

Altura totalLargura total

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernas

Altura do apoio 
de braços

Peso max. 
utilizadorPeso total

Capacidade da 
bateria

50 Ah

Altura max. ultra-
passar obstáculos

Diâmetro de 
viragem

Max. inclinação Autonomia

1660 mm

2 x 180 W11%

50 mm

25 km 4 6 ou 9 km/h

Velocidade
Capacidade do 

motor

Stream

Stream

Tela de assento

Cinza

A cadeira de rodas elétrica Stream da Invacare é um modelo que se adapta perfeitamente a 
utilizadores com limitações diversas. A Invacare Stream é ideal tanto para uso interior como 
exterior. Para assegurar conforto e condução relaxada, a unidade de assento pode ser ajustada 
às necessidades do utilizador. Um kit de luzes equipa a cadeira Stream de 6 km/h para permitir 
uma utilização prolongada da mesma.

Simples, fácil de direcionar e robusta 

A cadeira Invacare Stream é prática e funcional, facilitando 
desta forma a sua manobrabilidade. Graças às baterias de 
50 Ah, esta cadeira de rodas elétrica poderá atingir uma 
autonomia de 25 km. A construção da cadeira permite 
ajustes ao nível do assento: em largura, profundidade, 
altura e angulação para facilmente se adaptar às 
necessidades da maior parte dos utilizadores.

Nylon preto 
(ignífugo)

Fácil de utilizar 

A cadeira Invacare Stream foi desenhada a 
pensar sempre na facilidade de utilização. 
Os utilizadores poderão conduzir a cadeira 
com confiança e conforto. O kit de luzes irá 
permitir uma condução noturna, exterior com 
segurança.

1. Almofada de assento 430 mm
2. Medida sem almofada de assento/tela
3.  A largura total depende das regulações 

efetuadas no assento
4.  Em conformidade com a norma 

ISO7176-4:2008

Rodas traseiras

Rodas 14“ 
pneumáticas com 
relevo.

Kit de Luzes

Inclui faróis e 
luzes indicadoras. 
(disponível na Stream 
versão 6 km/h)



Pequena, compacta e 

altamente ajustável

Fox™



Invacare Fox™

A Invacare Fox incorpora várias inovações para facilitar o Fox
dia-a-dia dos utilizadores de cadeiras de rodas elétricas. 
Com o eixo pendular dianteiro e posição otimizada da 
bateria, a Fox tem uma excelente tração e agora, com a Fox
unidade de assento Modulite™, as características desta 
cadeira excecional incluem ainda mais possibilidades de 
ajuste para ir ao encontro das diferentes necessidades dos 
utilizadores.

• Compacta mas eficiente
• Rápida de desmontar e transportar
• Configuração fácil e entrega imediata
• Unidade de assento Modulite™ e eletrónica LiNX®

Eletrónica LiNX Simply Smart

Compacta e eficiente

A Invacare Fox foi desenvolvida para Fox
maximizar a independência dos 
utilizadores através da sua construção 
compacta. Os motores eficientes da 
Fox, tornam-na ideal para utilizadores 
que querem fazer alguns quilómetros 
extra numa cadeira confortável 
e segura. Para além disso, a Fox
pode ser facilmente desmontada e 
encartada para transporte.

Fácil de configurar e guardar

A Fox possibilita a alteração do Fox
comprimento da base de tração 
de curta para longa, contrariando 
quaisquer limitações de estabilidade 
que o utilizador possa ter. As 
configurações podem ser ajustadas, 
facilitando a adaptação ao utilizador. 
Toda a unidade pode ser encartada 
para facilitar o transporte e entrega.

Unidade de assento Modulite™

A unidade de assento Modulite é agora uma opção na Fox para criar ainda mais possibilidades de Fox
ajuste, trazendo assim mais suporte e assegurando um maior nível de conforto para o utilizador. Foram 
adicionados benefícios como a reclinação elétrica, suportes laterais de tronco e uma gama de encostos 
almofadados confortáveis.

Invacare LiNX é a nossa nova eletrónica para cadeiras de rodas elétricas que aprende com o tempo para 
oferecer uma experiência de condução revolucionária aos utilizadores. Graças ao seu design modular 
único, este sistema projetado para o futuro é continuamente expansível e adaptável para complementar a 
evolução das necessidades dos utilizadores. A Fox foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia do utilizador Fox
de cadeira de rodas elétricas e, agora, com a LiNX, os utilizadores vão encontrar uma cadeira que dá uma 
melhor resposta, proporcionando uma performance de condução estável e previsível para os utilizadores. 
As características incluem:

Comando melhorado

O design ergonómico do comando LiNX facilita a 
sua utilização e proporciona uma experiência de 
condução fiável. O movimento do joystick requer 
menos força. O comando de acompanhante LiNX
está disponível para que os cuidadores e profissionais 
de saúde possam facilmente utilizar a cadeira.

Programação e diagnósticos em tempo real

Aproveite a vantagem de programar a cadeira 
de forma rápida e fácil com a funcionalidade 
sem fios da LiNX. Os profissionais podem aceder 
via bluetooth à programaçao Fox, mantendo-se Fox
atualizados em tempo real sobre todos os dados e 
diagnósticos da cadeira. 65



Características e opções

*Estas opções estão apenas disponíveis na unidade de assento Modulite.

Suportes laterais de 
tronco*

Os suportes laterais 
de tronco e o encosto 
almofadado aumentam 
o conforto e o suporte 
postural do utilizador.

411 mm

Mecanismo de encarte

Permite maior 
distribuição das forças de 
tensão e maior rigidez.

Unidade de assento 
Modulite telescópica

Permite multiplos ajustes 
da profundidade, largura 
e centro de gravidade de 
uma forma fácil e rápida.

Fixação 4-pontos

Design integrado e 
“crash test” aprovado.

Apoio de cabeça*

Apoios de cabeça e 
pescoço Rea estão 
disponíveis como opções 
extra.

Trepa-passeios

Preparada para aplicar 
o trepa-passeios e assim 
potenciar o uso no 
exterior.

Bloqueio das rodas 
dianteiras

Útil para bloquear as 
rodas direcionais e assim 
subir rampas telescópicas 
com maior facilidade.

Reclinação elétrica*

A reclinação 90º - 120º 
proporciona um ponto 
de pivot elevado para 
minimizar as forças de 
pressão.

Caixa de baterias

A caixa de baterias 
foi desenvolvida para 
facilitar a remoção das 
baterias para encarte da 
cadeira.

Jantes em alumínio

Uma escolha de elegantes 
rodas traseiras com 
jantes em alumínio estão 
disponíveis para conjugar 
com as rodas dianteiras.

Base de tração com ajuste em comprimento

O design modular possibilita a alteração do 
comprimento da base de tração de curta para longa 
ou vice-versa sem necessidade de peças adicionais.

441 mm
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Dados técnicos

Modulite™ 

Fox Seat Unit

380, 430, 480, 
530 + 50 mm

350 1, 400, 450, 
500 2 mm

410 - 510 mm 

400, 430, 460, 
490 mm

0, 2, 4, 6, 8° 

0, 2, 4, 6, 8°

480 / 510 3 mm 

480 / 510 3 mm

90 - 120° 

85, 95, 105, 115°

480 - 540 mm 
560 - 660 mm

490 / 570 mm

350 - 450 mm 

350 - 450 mm

245 - 310 mm 

230 - 280 mm 
205 - 255 1 mm

590 4 mm 

590 4 mm

540 x 590 x  
540 mm 4

540 x 590 x  
540 mm 4

1015 /  
1045 5 mm

1015 /  
1045 5 mm

960 - 1060 mm 

1010-1120 5 mm

127 kg 

127 kg

ca. 83,2 kg 

ca. 79 kg 5

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Modulite™ 

Fox Seat Unit

40 Ah 

40 Ah

1600 /  
1630 5 mm

1600 /  
1630 5 mm

2 x 200 W 

2 x 200 W 

10,5% / 6° 

10,5% / 6° 

60, 80 mm 6 

60, 100 mm 6

Até 27 km 7 

Até 27 km 7 

6, 8 km/h 

6, 8 km/h

Modulite™ 

Fox Seat Unit

Cor das carenagens

Largura do 
assento

Profundidade do 
assento

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Ângulo de 
encosto

Altura do 
encosto

Comprimento do 
apoio de pernas

Altura totalLargura total 4

Comprimento 
total incluindo 

o apoio de 
pernas 4

Peso max. 
utilizador

Altura do apoio 
de braços

Peso total
Largura total 

encartada

1. Com apoios de braços Inrigged
2. Através do ajuste do apoio de braços
3.  Sem a almofada de assento com basculação a 4º 

(450/ 480 mm a 0º de basculação)
4. Base de tração

Capacidade da 
bateria

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Diâmetro de 
viragem Max. inclinação AutonomiaVelocidade

Capacidade do 
motor

5. Dependendo da configuração
6. Com trepa-passeios
7.  Em conformidade com ISO 7176-4: 40 km - 45/ 50 Ah (3/6 km/h) 

32 km – 40 Ah (3 / 6 km/h) 
27 km – 34 Ah (3 / 6 km/h) 
32 km – 45/50 Ah (8 km/h) 
27 km – 40 Ah (8 km/h)

Preto mate Azul noite Cinza metalizado
Vermelho cereja 

transparente
Branco

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem 
licença.

Cumpre os requisitos das normas ISO 7176-19

Passe o scan aqui para 
aceder ao website LiNX
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Discreta, ligeira e fácil de transportar! 

Uma excelente opção elétrica para 

crianças e adultos!

Esprit Action® 4
NG



1.  De acordo com a versão criança ou adulto
2.  Elemento mais pesado: 15 kg (chassis) aprox.
3. Só para cruzeta dupla
4. Só para cruzeta simples

Apoio de braços 
ajustável em 
largura

Permite 
aumentar a 
largura do 
assento até + 50 
mm para melhor 
acomodação do 
utilizador.

Suporte de 
forqueta soldado

Proporciona maior 
rigidez na parte 
frontal da cadeira.

Fácil de desmontar e 
transportar!

Leve a sua cadeira 
para todo o lado, 
na mala do seu 
automóvel ligeiro.

Sistema de  
cruzeta evolutiva  
(versão junior/pediátrica)

Cruzeta simples para 
larguras de assento desde 
305 até 380 mm e com 
profundidade regulável 
desde 325 até 375 mm. A 
versão adulto tem cruzeta 
dupla.

A Invacare Esprit Action4
NG

 é uma 
das cadeiras de rodas elétricas mais 
compactas e transportáveis do mercado. 
O chassis (elemento mais pesado) pesa 
apenas 15 kg! Com a Invacare Esprit 
Action4

NG
 obtém um produto versátil - 

uma cadeira de rodas elétrica que em 
poucos segundos se pode transformar 
numa cadeira de rodas manual médio-
ativa - Action4

NG
- com rodas de 24" 

(acessório opcional). Com um só produto 
usufruirá de 2! Super compacta, dispõe 
de uma largura total reduzida (acresce 17 
cm à largura de assento), permitindo que 
se desloque comodamente em espaços 
reduzidos.

Características

Características Técnicas

Invacare Esprit  
Action4

NG

305-605 mm 325-500 mm 3°460 o 485 mm 0° - 30°430 - 510 mm

Comprimento 
total sem apoios 

de pernas

210 - 480 mm 1 Largura de assento  
+ 170 mm

900 - 1100 mm 640 - 840 mm1002 mm 

5° / 10%

80 kg (cruzeta simples) 
125 kg (cruceta doble)

14 km (12 Ah) 
30 km (17 Ah)

6 km/h

Invacare Esprit  
Action4

NG

Invacare Esprit  
Action4

NG

45 kg2 12 Ah  
(17 Ah)

1860 mm 30 mm

150 W

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Rosa 4

Cores do Chassis

Azul oceano Cinza xisto 3 Branco pérola Nylon pretoAntracite

Estofos

Largura do 
assento

Profundidade 
do assento

Ângulo do 
assento

Altura do 
assento

Ângulo do 
encosto

Altura do 
encosto

Comprimento dos 
apoios de pernas

Altura total

Largura total

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernas

Peso max. 
utilizadorPeso total

Capacidade da 
bateria

Altura max. ultra-
passar obstáculos

Diâmetro de 
viragem

Max. inclinação Autonomia Velocidade
Capacidade do 

motor

Vários tamanhos de assento, para 
crianças e adultos 

Disponível em 12 larguras de assento (desde 
305 mm até 605 mm) e 6 profundidades 
(desde 325 mm até 500 mm), para responder 
às necessidades de crianças e adultos. 
Encosto reclinável por cremalheira, standard.

Super compacta para espaços reduzidos!

Os motores de indução, de última 
geração, estão incorporados nas rodas 
de 12" e proporcionam uma mobilidade 
incomparável. A largura total da cadeira 
corresponde à largura de assento +17 mm. 
Ideal para espaços reduzidos.

69



Dê mais velocidade à sua vida

e-pilot®
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Alber e-pilot

O e-pilot adapta-se facilmente à sua cadeira 
de rodas manual, transformando-a num 
equipamento de condução elétrica numa 
questão de seguntos. Bastam alguns passos 
para encaixar o e-pilot na cadeira de rodas 
manual e ter um estilo de vida mais dinâmico. 
Conclusão: o e-pilot oferece uma solução 
alternativa de mobilidade que é amiga 
do ambiente e dá o máximo de prazer de 
condução!

Flexibilidade máxima

Faça uma viagem rápida até à cidade, visite os 
amigos ou vá passear pelo campo: o e-pilot torna-o 
possível. Mesmo longas distâncias deixaram de ser 
um problema graças ao pack de baterias de iões de 
lítio. Quando chegar ao destino basta desencaixar 
o e-pilot e usar a cadeira de rodas manual 
normalmente.

Aproveite a liberdade

O e-pilot oferece-lhe uma nova forma de 
mobilidade. A roda grande dianteira permite-
lhe novas opções: os pisos sujos ou irregulares 
deixaram de ser um obstáculo. O chassis robusto, 
o pack de baterias integrado e a roda dianteira 
combinam entre si para formar um design 
desportivo com sofisticação e ergonomia. A roda 
dianteira grande permite que ultrapasse lombas e 
obstáculos com facilidade.

Chegue mais rápido

O Pack Mobility Plus opcional está disponível para o fazer chegar mais rápido ao destino e para assegurar 
um prazer real de condução. Graças à combinação da App mobilidade com o smartphone, ganha acesso 
à função de navegação e à extensão da velocidade até 20 km/h. A função de controlo automático da 
velocidade (cruise control) também dá uma experiência de condução relaxada em viagens longas.

e-pilot Mobility App e Mobility Plus Package

Descarregue a app Mobilidade para o seu 
smartphone e tenha acesso a informações rápidas. 
Além disso, a app Mobilidade contém dicas valiosas 
e truques para a sua vida diária com o e-pilot. 
Obtenha ainda outras opções com o Pack Mobility 
Plus, como:
• Velocidade: máximo até 20km/h
• Controlo automático da velocidade: mantenha a 

velocidade selecionada
• easyNavi: navegação acessível para cadeira de 

rodas
• telefone: notificações de chamadas e sms a 

receber no ecrã (apenas android)
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Características 

Opções

Pack de baterias

De auto-contacto, extração rápida, com autonomia 
até 50 km (dependendo do piso, peso do utilizador, 
temperatura e características da cadeira de rodas), 
peso: apenas 2.9kg. A bateria pode ser carregada 
quer instalada na coluna de direção, quer fora. Está 
ainda disponível como peça um pack de baterias 
extra para ainda mais autonomia.

Unidade de condução

O chassis inovador e elegante em alumínio, moldado 
por hidroformação integra o suporte da bateria 
com bloqueio por chave, os cabos e fios estão 
ocultos e integrados chassis, a roda dianteira de 
16” dotada de duplo travão de disco hidráulico. Na 
barra de condução temos acelerados, botão de 
acesso a luzes, buzina e marcha-atrás, assim como 
uma entrada USB para carregamento dos seus 
dispositivos. Combine a cor da coluna ao seu gosto 
e dê mais velocidade à sua vida.

Opções de cor

Personalização através de uma vasta gama de cores. 
O chassis é preto e os painéis de cor na coluna de 
direção e forqueta são brancos como standard ou 
escolha através de uma variedade de cores.
Escolha de cor para a coluna de direção:
• 4 cores brilhantes
• 6 cores mate metálicas

Ecrã

Fácil de remover e instalar através do mecanismo 
magnético de twist-lock, ecrã colorido destacável 
com indicador da capacidade de bateria, velocidade 
e dados da viagem. Inclui ainda seleção de 
linguagem, assistente de tração e informação do 
sistema através de menu.
bluetooth integrado permite emparelhamento com 
o seu smartphone (para funcionalidades extra do 
pack Mobility Plus)

Carregador de bateria automático

Carregamento eletrónico e mecanismo para 
desligar, tempo de carregamento de bateria vazia - 
aproximadamente 4 horas.

Luz frontal Supernova

Luz dupla comparada 
com o standard, 
estrutura de alumínio 
de design robusto, extra 
brilho com 205 lumens.

Opções Klickfix

Montagem preparada 
no chassis, o suporte da 
base pode ser montado a 
qualquer momento para 
suporte de diferentes 
sacos e mochilas, entre 
outros acessórios 
KLICKfix.



Em conformidade com a diretiva de 
Dispositivos Médicos 93/42/EEC 
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Dados técnicos

Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

max. 100 kg 

Peso máximo de 
utilizador

max. 135 kg 

Peso total 
permitido

até 10 %

Máx. inclinação

até 15 %

Capacidade de 
travagem

Tire 16 x 3.00

Tamanho/ pneus

250 W /
max. 650 W

Potência do 
motor

0.5 – 20 km/h

Velocidade

36 V, 13.8 Ah

Células da 
bateria

496 Wh

Capacidade da 
bateria

até 50 km 

Autonomia

alber e-pilotalber

alber e-pilotalber

36 V

Tensão 
operacional

40 Nm

Torque máx.

Luz traseira para 
encosto

Funciona a bateria 
(2 x AAA), tempo 
de execução até 50 
horas, inclui elásticos 
ajustáveis para fixar no 
encosto, fixação dupla 
recomendada.

Suporte de mão para 
acelerador 

Para relaxar a posição do 
punho, fácil de montar 
através de um suporte 
de fixação e de reajustar.

Espelho retrovisor

Para fixar no lado 
esquerdo do volante, não 
compatível com a opção 
de acelerador esquerdo, 
fácil de integrar e 
ajustável, encarta para 
redução de espaço, fácil 
de reajustar.

Rodas traseiras 
reforçadas

Design extra robusto 
especialmente para uso 
com o e-pilot, pneus 
Marathon Plus 24’’ x 1 
3/8’’ pneumáticos, anti-
furo e eixo 1/2’’ 
(12.7 mm), comprimento 
104 mm.

Opções



Compacto, leve e flexível

e-fix®
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Alber e-fix

O e-fix foi desenhado para combinar os benefícios de uma 
cadeira de rodas elétrica e manual para uso no interior e 
exterior. Qualquer pessoa que use uma cadeira de rodas 
manual irá beneficiar deste conceito único de mobilidade 
"dois em um".

Os componentes do e-fix desmontam-se em poucos 
segundos e devido às suas reduzidas dimensões, são 
fáceis de transportar. Os motores integrados nas rodas a 
par do design discreto, tornam o e-fix um dispositivo de 
mobilidade ativo e gracioso.

Características e Opções

Compatível com a maioria das cadeiras de rodas

Os componentes do e-fix podem ser adaptados à maiora das 
cadeiras de rodas existentes no mercado. O comando com 
monitor 2,4" TFT colorido fornece informação gráfica de fácil 
compreensão.

Máxima Portabilidade

O reduzido peso e dimensões dos componentes do e-fix, 
potenciam a facilidade de transporte sem precedentes. As rodas 
de propulsão, o kit de bateria e o comando podem ser removidos 
em segundos, graças ao patenteado sistema de extração rápida.

Super manobrável

Manobras em espaços curtos serão fáceis de executar com o 
e-fix. Os eletro-motores altamente eficientes fornecem uma 
boa autonomia de circulação, apesar das baterias se manterem 
leves e de pequenas dimensões. As rodas podem ser extraídas e 
substituídas pelas originais da cadeira, passando assim a usufruir 
de uma propulsão manual.

Opção Heavy Duty

Uma opção ainda mais 
potente para clientes 
com peso até 160 kg.

Máxima Portabilidade

Componentes 
compactos e leves, fáceis 
de transportar.

Comando

Colorido, com ecrã TFT, 
ultra-fino.

Componentes leves

Baterias pesam somente 
2kg. Rodas de propulsão 
a partir de 7,8 kg.
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Características

Componentes

Baterias super leves

Dimensões compactas, com leveza incomparável 
e um período de vida longo, devido à tecnologia 
Lítio-Ion.

Conector magnético 
"EasyConnex"

Guia a conexão e 
assegura uma ligação 
segura, garantindo que 
descargas elétricas de 
corrente não danificam a 
bateria.

Um produto - duas 
aplicações

Com o rodar da mão, 
troque de propulsão 
elétrica para manual e 
vice-versa.

Comando

Parametros de condução 
programáveis, design 
ultra-fino.

Baterias

Extremamente leves - 
apenas 2 kg. Autonomia 
até 16 km com uma única 
carga. Testadas para 
transporte aéreo.

Suporte de bateria

Montado no chassis 
da cadeira de rodas, 
permite montagem 
rápida da bateria, com 
apenas uma mão.

Rodas de propulsão

Sistema de extração 
rápida para fácil 
transporte.

Carregador de baterias

2 kg

o.k.
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Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

e-fix E35 

e-fix E36

16 km standard 
22 km opção

20 km standard 
14 km opção

6,0 Ah standard 
7,5 Ah opção

7,5 Ah standard 
6,0 Ah opção

18,9 kg 
(cada roda 7,8 kg)

19,3 kg 
(cada roda 8,0 kg)

2 x 110 W,  
36 Volts

2 x 150 W,  
36 Volts

2,0 kg 
2,0 kg

2,0 kg 
2,0 kg

120 kg

160 kg

20%

15%

Autonomia
Capacidade da 

bateria Peso total
Capacidade do 

motor Peso da bateria Max. inclinação
Peso max. 
utilizador

Hardware para fixação 
das rodas.

Comando de 
acompanhante intuitivo. 

Comando na posição de 
acompanhante.

Suporte de comando 
rebatível.

Rodas anti-volteio com 
função macaco.

Protetor de comando.Comando com ecrã. Opções para joystick.

Bolsa de transporte para 
bateria suplente.

Suporte de bateria para 
cadeiras de chassis de 
encartar.

Bateria de 7.5 Ah 
possibilitam autonomia 
até 22 km.

Extensor de puxador 
para facilitar o engate/
desengate do motor.

Opções



Mais veloz, mais leve e com 

conectividade a Smartphones

twion®
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Alber twion

O assistente elétrico twion cria uma nova 
dimensão de independência para o utilizador. 
Os motores compactos e silenciosos com 
baterias de lítio-ion integradas fornecem uma 
experiência sem precedentes para ambas as 
versões: 6km/ ou em opção 10 km/h.

Com base em padrões de elevada qualidade 
e no uso de materiais de baixo peso, as rodas 
twion são muito leves (cerca de 6 kg por roda, 
incluindo as baterias), e têm um design muito 
apelativo.

Características

Exclusivo e simples

Considerando todos os detalhes o twion é 
sinónimo de tecnologia, elevada qualidade, design 
e diferenciação. Um produto exclusivo que pode 
adequar ao gosto pessoal, escolhendo diferentes 
tipos de pneus e cores.

Independência e flexibilidade

O twion está indicado para a maioria dos utilizadores 
de cadeiras de rodas ativas. Apenas tem de montar 
no chassis da cadeira de rodas um pequeno e leve 
suporte. O eixo de extração rápida da roda assegura 
flexibilidade para trocar as rodas do twion pelas 
rodas originais da cadeira, de forma rápida e eficaz. 
Isto significa que pode facilmente aplicar o twion 
sempre que necessitar e assegurar o seu E-Power!

Eficiente e durável

A perfeita combinação de um eletromotor eficiente e absolutamente silencioso com sistema de recuperação 
de energia, incluindo baterias de lítio-ion leves e duráveis, asseguram uma experiência de condução única. 
Com apenas uma carga de baterias pode usufruir até 20km de autonomia. O novo e inovador cabo de 
carregador, EasyConnex, encontra automaticamente a tomada através do uso de forças magnéticas. A 
tomada na roda funciona em simultâneo com o botão on/off.

twion pronto para 
transporte

Compacto e leve, os 
componentes são fáceis 
de transportar.

Tomada magnética 
EasyConnex

Fácil de conectar.

twion fácil de remover

Eixo de extração rápida.
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Smartphone App

Componentes

twion App Mobilidade e Pack Mobility Plus

Os Smartphones tornaram-se dispositivos de uso em massa, fazendo parte da realidade diária da 
sociedade moderna, quer como centros de comunicação quer de organização. Por este motivo, torna-se 
lógico que a Alber ofereça os seus serviços de forma digital. Faça o download do App Mobilidade, sem 
custo, através da Google Play Store, para o seu Smartphone android e usufrua do serviço a toda a hora, 
em todo o lado. Por exemplo, poderá usufruir de uma checklist de diagnóstico indicando a manutenção 
necessária a ser executado no sistema twion.
Com o Pack Mobility Plus, poderá ter acesso a um leque maior de serviços no App Mobilidade e comunicar 
diretamente com as rodas do twion, via Smartphone. Desta forma, irá receber informação de parâmetros 
de condução como distância percorrida, nível de bateria e calorias queimadas. Para uso mais desportivo, 
o perfil de condução pode ser ajustado aos requisitos pessoais, ou as viagens gravadas e memorizadas via 
GPS do Smartphone.

Rodas de propulsão

28 raios, preto anodizado. Dimensões 24" x 1" para 
um peso máximo de utilizador de 120kg com pneus 
Marathon Plus Evolution. Baterias de Lítio-ion 
integradas, indicador de carga e botão on/off.

Suporte para a cadeira 
de rodas

Aplicável na maioria 
das cadeiras de rodas 
manuais do mercado.

Carregador de bateria

Fácil, graças ao sistema EasyConnex.
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Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

twion 6 - 10 km/h* 12 - 20 km* 120 kg37V 22 x 60 W 12,0 kg

Velocidade Autonomia
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Capacidade do 
motor Peso total

Opções

Pack Mobility Plus

Requer um Smartphone Android com acesso à 
internet. Inclui upgrade de velocidade para 10km/h, 
controlo remoto BlueDrive e outras funções.

Opções de Cor

Capa disponível em 
preto pérola e branco 
(standard).

Aro-motor

Alumínio, acabamento 
preto (standard) ou aço 
polido.

Anti-volteio com função macaco

Ajustável em altura, ângulo e comprimento. Função 
macaco para fácil extração e colocação das rodas.

* com pack Mobility Plus



Dispositivo elétrico para 

cadeiras de rodas manuais

e-motion® M25
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Alber e-motion M25

Uma cadeira de rodas manual torna possível 
movimentar-se e participar nas atividades 
diárias. Para grande parte dos utilizadores de 
cadeira de rodas é muitas vezes impossível 
conseguir o acesso a todos os locais - mesmo 
com a força física necessária. Passeios, declives 
e subidas são alguns obstáculos muitas vezes 
impossíveis de ultrapassar. O novo assistente 
elétrico Alber e-motion M25 permite que os 
utilizadores de cadeira de rodas mantenham 
e até aumentem o seu nível de mobilidade, ao 
mesmo tempo que proporciona uma variedade 
de benefícios terapêuticos.

Aumentar a liberdade

Ao aplicar um pouco de força nos aros motores, 
vai fazer com que os eletromotores ajudem na 
propulsão da cadeira de rodas. O Alber e-motion 
M25 torna-se extremamente eficaz, em particular 
quando utilizado em subidas ou grandes distâncias. 
Graças ao e-motion M25 a cadeira de rodas 
pode ser também travada com pouco esforço. As 
baterias de iões de lítio permitem o máximo de 
autonomia e consequente independência para o 
utilizador.

A sensibilidade dos sensores pode ser ajustada 
para a roda esquerda ou direita de forma 
independente. Com a app Mobilidade, o utilizador 
conecta-se às rodas do e-motion M25 e seleciona 
um dos quatro perfis de condução. Características 
únicas como controlo de condução automática ou 
programação da inibição de recuar tornam ainda 
mais confortável a condução da cadeira com o 
e-motion M25.

Benefícios terapêuticos

A maioria dos utilizadores sentem dores nos 
braços com evolução degenerativa após uma 
utilização prolongada da cadeira de rodas 
manual. O e-motion M25 ajuda a prevenir essas 
complicações ao reduzir a tensão nos músculos e 
articulações.

Portátil e versátil

Graças ao seu mecanismo de extração rápida, o 
e-motion M25 pode ser desmontado em segundos. 
Com 7.8kg por roda, é um dos dispositivos mais 
leves disponíveis. 

O e-motion M25 pode ser montado em 
praticamente todas as cadeiras de rodas manuais, 
basta aplicar uns pequenos suportes na cadeira de 
forma a montá-lo. As rodas existentes podem ser 
trocadas pela roda do e-motion M25 para permitir o 
completo uso da cadeira de rodas.
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Características e opções

e-motion pronto a ser 
transportado

Os componentes leves e 
compactos são fáceis de 
transportar.

Aro-motor 

O uso do aro motor 
ativa os motores e a sua 
sensibilidade tem 7 graus 
de ajuste.

Baterias 

A última tecnologia de 
iões de lítio proporciona 
excelente autonomia e 
durabilidade. O botão 
on/off serve também 
como entrada para o 
carregador e tem uma 
conexão magnética.

Rodas

Fácil de desencaixar 
da cadeira de rodas. 
Disponível em 22’’, 24’’ 
e 26’’.

Sistema de Controlo 
Ergonómico (ECS)

Indica o estado das 
baterias e permite ligar 
e desligar o e-motion 
M25 a partir da posição 
de sentado. Proporciona 
dois níveis de assistência 
e programa a função de 
inibição de recuar.

Carregador

Carregador automático 
com luz indicadora e 
adaptação automática à 
tensão de rede

Kit anti-volteio

Com função elevatória 
para fácil remoção 
das rodas. Ajustável 
em altura, ângulo e 
comprimento.

Suporte para comando 
ECS

Com mecanismo de 
bloqueio magnético.

Opções de aros motores

Estão disponíveis vários 
tipos de aros motores 
que proporcionam uma 
aderência perfeita (aço 
inoxidável, revestimento 
de borracha, Curve L e 
os Quadro, ideais para 
tetraplégicos)

Opções de pneus

Estão disponíveis várias 
opções de pneus para o 
e-motion M25 (Rightrun 
1’’, Marathon Plus 1’’ e 
ProSpeed 1”).
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Características técnicas

150 kg

Peso max. 
utilizador

15,6 kg 
(cada roda: 7,8 kg)

Peso total

2 x 80 W

Capacidade do 
motor

max. 6 km/h 
Opcional 8,5 km/ 
com Pack Mobility 

Plus

Velocidade

e-motion M25 25 km 
(de acordo com 

ISO 7176)

Autonomia

e-motion M25 App Mobilidade

Graças à última tecnologia Bluetooth, o e-motion M25 pode ser conectado a todos os smartphones 

comuns. Isto pemite uma vasta gama de funções adicionais e possibilidades que podem expandir 

significativamente os benefícios e espectros de aplicação do e-motion M25.

As funções da app mobilidade estão divididas em três áreas de acesso diferentes:

• Secção profissional para profissionais de saúde e revendedores (gratuito)

• Parâmetros de condução do e-motion podem ser definidos  

para cada utilizador com o uso de um PIN específico.

Secção de cliente (gratuito)

• Seleção de quatro perfis de condução pré-definidos

• Exibição do estado da bateria, velocidade e quilómetros  

percorridos

• Gravação e gestão de rotas com GPS integrado

• Descarga automática das baterias para armazenamento  

ou viagens aéreas

• Mensagens de erro com dicas e soluções

Pack Mobility Plus (opcional)

O Pack Mobility Plus ativa uma vasta gama de funcionalidades  

adicionais na app mobilidade para obter ainda mais benefícios  

do e-motion M25.

Contador

Conta o 
número de 
propulsões 
durante a 

viagem 

easyNavi

marcação 
no mapa dos 

percursos 
realizados

ECS

Proporciona 
todas as 

funções do 
comando 

ECS

Velocidade

aumente a 
velocidade 
máx. de 6 
km/h para 
8.5 km/h

Cruise

Mantem a 
velocidade 
constante 
com uma 
simples 

propulsão

Comando

Controlo 
remoto da 

cadeira 
desocupada



Dispositivo móvel para trepar 

escadas

scalamobil®
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Alber scalamobil

Graças ao seu mecanismo patenteado de subir escadas, 
o Alber scalamobil ultrapassa com segurança e sem 
esforço todos os tipos de escadas, seja em espiral ou em 
linha reta. Este poderoso dispositivo de mobilidade pode 
ser adaptado a uma grande variedade de cadeiras de 
rodas manuais. Os inovadores punhos ErgoBalance foram 
desenhados por especialistas para assegurar um manuseio 
simples e seguro. Os sensores IQ integrados fornecem 
conforto e segurança adicional. Graças ao scalamobil, as 
escadas deixaram de ser um obstáculo!

Características

Fácil e simples de manusear

O formato ergonómico dos novos punhos Ergobalance do 
scalamobil foram desenhados por especialistas de modo 
a assegurar o manuseio simples e seguro. O revestimento 
almofadado da zona posterior do punho em combinação com o 
switch fácil de operar garante que o uso prolongado não é um 
problema. Todas as funções importantes estão visíveis no ecrã de 
leitura fácil. Os punhos podem ser ajustados em altura e largura, 
adaptando-se perfeitamente à pessoa que manuseia o scalamobil.

Mecanismo Trepador Patenteado

O mecanismo trepador elétrico permite ao scalamobil trepar 
escadas de qualquer tipo de material, estreitas ou em espiral. 
O esforço para o acompanhante é mínimo. Quatro travões 
automáticos de segurança nas rodas controlam o scalamobil de 
modo confiante em qualquer escada. Os patenteados sensores 
IQ suportam o utilizador e permitem uma subida/descida segura 
e muito confortável. Devido às rodas macias não abrasivas o 
scalamobil não provoca danos nas escadas.

Portabilidade

O scalamobil é facilmente desmontável em três componentes fáceis de manusear e colocar na mala de um 
automóvel. A unidade do motor tem uma pega de transporte integrada. O scalamobil pode ser adaptado 
à grande maioria das cadeiras com rodas traseiras de extração rápida. Apenas é necessário montar uns 
pequenos suportes na cadeira para permitir a aplicação no scalamobil em poucos segundos.

scalamobil preparado 
para ser transportado

Os componentes 
compactos e leves são 
fáceis de transportar.

Baterias

Fáceis de remover para 
transporte.

Punhos ErgoBalance

Ergonomicamente 
desenhados para um 
manuseio seguro, 
confortável e livre de 
fadiga.

Ecrã

Todas as importantes 
funções estão 
imediatamente visíveis 
no ecrã de fácil leitura.
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Características

Componentes

Travões de segurança

Aplicados nas 
quatro rodas, travam 
automaticamente no 
bordo de cada degrau.

Carregador de Baterias

Com luz indicativa, 
90-240V.

Conjunto de suportes 
para cadeiras de rodas

Adaptam-se à maioria 
das cadeiras de rodas 
devido à sua tecnologia.

Apoio de cabeça

Para máximo conforto do 
utilizador. Ajustável em 
altura e profundidade.

Alber scalacombi S36

Incorpora um assento 
rebatível e um encosto. 
Este dispositivo tem as 
mesmas funcionalidades 
do scalamobil. Indicado 
para pessoas que não 
dependem de uma 
cadeira de rodas. Devido 
ao tamanho compacto, é 
a escolha indicada para 
uma habitação de áreas 
reduzidas e escadas 
estreitas.

Scalachair X3

Cadeira de empurrar 
para interior com 
suportes integrados 
para ser usada com o 
scalamobil. Útil para uso 
no interior da habitação 
e escadas estreitas. 
(versão dobrável, 
punhos de empurrar, 
apoio de cabeça, cintos, 
estão disponíveis como 
opções).

Scalaport X7

Para transportar 
cadeiras de rodas sem os 
suportes de adaptação, 
especialmente 
desenhado para uso 
em espaços públicos e 
serviços de transporte.

Carregador para 
automóvel

Para carregar o 
scalamobil no veículo. 
12-32 Volts com corte 
automático de corrente.
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Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

scalamobil max. 19 Até 300 degraus 
(dependendo 

do peso do 
utilizador)

2,7 kg24 V / 3,4 Ah 110 mm

scalamobil

Degraus p/ min. Degraus Peso da bateria
Capacidade da 

bateria
Profundidade do 

degrau

200 mm 
(opcional 250 

mm)

Altura do degrau

178 W

Capacidade do 
motor

Unidade trepa-
dora: 17,4kg

Punhos: 4,9kg

Peso total

kg

140 kg 1

Peso max. 
utilizador

1. O peso máximo do utilizador pode variar dependendo das propriedades da cadeira de rodas e da adequação da pessoa que 
manuseia o dispositivo.

PUNHOS ERGOBALANCE

MENOR ESFORÇO E 

MANUSEIO SEGURO



Para subir escadas de uma forma 

mais simples e segura

scalacombi® eco
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Características

Dados técnicos 1

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

scalacombi eco 12 degraus / 
minuto

200 degraus 24V/3.4 Ah 120 kg31 kg 
(unidade 

condução 20 kg)

Velocidade Autonomia
Capacidade da 

bateria
Peso max. 
utilizadorPeso total

200 mm

Max. inclinação

1.  Todas as medidas indicadas neste folheto são indicativas, sujeitas a alterações e dizem respeito à configuração standard do produto. Em caso de 
dúvida, contacte o vosso revendedor ou o serviço a clientes Invacare.

O novo scalacombi eco permite subir escadas de forma rápida e 
segura. Este dispositivo é a ajuda ideal para que pessoas idosas ou com 
mobilidade reduzida possam subir escadas retas ou em espiral, em casa ou 
em qualquer lugar público. Usar o scalacombi eco não requer nenhum tipo 
de instalação ou adaptação. Graças ao seu design moderno e ergonómico, 
é uma ferramenta prática e fácil de manusear com toda a segurança.

Fácil de utilizar

O mecanismo trepador eléctrico permite ao scalacombi eco trepar a grande 
maioria de escadas, estreitas ou em espiral. Dois travões se segurança travam o 
scalamobil no rebordo de cada degrau. O esforço para o acompanhante é mínimo 
graças ao sistema patenteado Soft-Step.

Fácil de transportar

Desmontável em várias partes, pode ser colocado na mala do automóvel para usar 
onde necessitar, seja no exterior ou interior de casa.

scalacombi eco ideal para 
transporte

Desmonta-se em elementos 
compactos e leves que cabem na 
mala de qualquer carro.

Punhos 

Ergonómicos para um máximo 
conforto e uma boa preensão.

Botão de direcção  

De muito fácil acesso e 
compreensão. Para subir e baixar 
escadas sem engano no sentido.

Punhos reguláveis em altura  

Os punhos são reguláveis em 
altura em 3 posições, e são de 
fácil extração.

Unidade motorizada 

Botão on/off com aviso visual (led 
multicolorido) e sonoro. Equipado 
com sistema anti-roubo através 
de íman.

Mecanismo de subida e descida 
elétrico 

Compatível com qualquer tipo 
de escadaria sem as danificar. 
O sistema patenteado Soft-step 
garante um movimento suave e 
aumenta o conforto.



Nunca foi tão fácil empurrar uma 

cadeira de rodas

viamobil® eco
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Características e Opções

Dados técnicos 1

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

viamobil eco max. 5.5 km/h 12 km 24V/9 Ah 6 kg 120 kg18,5 kg 
(unidade de  

condução: 10.5 kg)

Velocidade Autonomia
Capacidade da 

bateria
Peso da 
bateria

Peso max. 
utilizadorPeso total

10%

Max. inclinação

1. Todas as medidas contidas neste catalogo servem de orientação. Estão sujeitas a alterações e correspondem a uma configuração standard. Em caso 
de dúvida contacte o nosso serviço a clientes.

O sistema de controlo intuitivo ErgoDrive do viamobil eco faz com que seja extremamente fácil 
empurrar e travar a cadeira de rodas. Para deslocar a cadeira de rodas para a frente e para trás 
só tem de carregar ou levantar o volante – este é um movimento natural e portanto ao alcance 
de todos. Todo o sistema de controlos e comandos do viamobil eco partilham da mesma 
filosofia de facilidade e simplicidade para o acompanhante.

ErgoDrive – o manípulo inteligente

Graças ao seu manípulo inteligente ErgoDrive, empurrar 
ou travar uma cadeira com o viamobil eco é uma 
brincadeira de crianças. Existe um sensor no manípulo 
que deteta quando o acompanhante quer mover a cadeira 
e ativa o sistema. Quando se carrega no manípulo a 
cadeira anda para a frente e quando se levanta o manípulo 
esta move-se para trás.

Fácil colocação na cadeira

Colocar o viamobil eco numa cadeira de rodas é 
extremamente fácil, até para utilizadores de idade mais 
avançada. Para aplicar na cadeira só tem que inserir as 
fixações do viamobil eco nos encaixes colocados na 
cadeira e colocar os pinos de fixação – está pronto a 
funcionar! Todos os elementos de fixação são de fácil 
alcance e por isso de fácil utilização.

Viamobil eco preparado para o 
transporte

Os componentes compactos e 
leves são fáceis de transportar.

ErgoDrive

O manípulo patenteado e com 
desenho ergonómico é ideal para 
conduzir qualquer cadeira.

Unidade de controlo

Um botão com rotação para um 
manuseamento mais simples de 
todas as funções.


