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Colibri®

Um passeio cheio de cores, seguro e
sem esforço

A Invacare Colibri é uma micro-scooter colorida, repleta de
estilo, desenhada para todos os que valorizam um estilo de vida
independente.
Graças ao sistema Invacare LiteLock™ , único no mercado, a
scooter pode ser desmontada fácil e rapidamente sem recurso a
ferramentas, para transportar na mala do automóvel.
Adicionalmente, pode optar por um leque de cores apelativas e
adequar ao seu gosto e estilo pessoal, trocando as carenagens
de acordo com a sua preferência. Prepare-se para passear
descontraidamente na Invacare Colibri!

Características e Opções

Desmontagem fácil e
rápida
Não pense, faça! Em
menos de um minuto
pode desmontar a sua
Colibri para transporte.

Rodas e baterias de maiores dimensões

Conforto aumentado

A Colibri está disponível em duas versões, uma
das quais mais preparada para outdoor - perfeita
para viagens mais longas e circular em terrenos
mais irregulares. Em ambas as versões as baterias
podem ser carregadas separadas da scooter.

A unidade de assento macia
providencia o conforto necessário
para a condução. Para um conforto
excecional, aplique o Kit suspensão
de assento, disponível como opção.

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

Invacare Colibri

Largura total

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Max.
inclinação

Capacidade
do motor

385 mm

505 mm

45 mm

6° / 10,5%

200 W

Peso total*

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Largura do
encosto

Profundidade
de assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

465 mm

400 mm

370 - 420 mm

Autonomia

Velocidade
máxima

Comprimento
total

PNEU NÃO
MARCA
Invacare Colibri

Até 16 km

8 km/h

1010 mm

44 kg (12Ah baterias)
49 kg (18Ah baterias)

136 kg

2 x 12 Ah
2 X 18 Ah

2200 mm

* Secção da frente: 15.6 kg
Unidade de tracção: 9.6 kg
Asento: 9.6 kg
Caixa de baterias : 9.2 kg (12 Ah) / 14.2 kg (18 Ah)

Sistema
LiteLock™
(patente pendente)

Cores
Azul safira

Vermelho

Verde jade

Branco pérola
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Leo®

Segura, robusta e fiável

Invacare® Leo®
A Invacare Leo é uma scooter de 4 rodas projetada
para todos aqueles que valorizam a sua independência
e desejam sair sozinhos. A segurança é uma das
características chaves da Leo, mas isto não faz com que a
sua elegância passe despercebida.
A Leo proporciona aos utilizadores a liberdade e confiança
para apreciar as suas saídas diárias essenciais, bem como
as saídas de lazer. Com padrões exatos e elevados de
engenharia de projeto e de segurança, a Invacare Leo vai
sem dúvida seduzir um novo padrão de mercado.

Para uma condução segura e potente
A Invacare Leo oferece uma condução segura e tranquila
sendo simples de controlar e fácil de manobrar. A Leo possui
um sistema inteligente de luzes indicadoras que se desligam
automaticamente e uma de stop traseira para uma condução
segura. O sistema de luzes foi projetado para que no caso de
avaria de alguma luz, todas as luzes restantes continuem ainda a
funcionar.
Compacta
A Leo é uma mini scooter compacta muito fácil de desmontar
e transportar, para ir viajar para longe ou para longos passeios
durante o fim de semana. Com uma condução suave e sendo de
fácil manobrabilidade, conseguimos contornar obstáculos em
locais como shoppings, museus ou espaços de lazer.
Fiável
A Invacare Leo transmite confiança. Desde uma viagem às compras a um passeio no parque, a Leo é
resistente e fiável graças à sua potência e eletrónica de elevada qualidade. A sua proteção anti-corrosão
garante o correto funcionamento a longo prazo.
Pensada em detalhe, a alavanca de desengate impede que a scooter rode livremente e o seu sistema de
luzes mantém-se a funcionar, mesmo que uma lâmpada avarie.

Características e acessórios

Coluna de condução
regulável
Os utilizadores podem
ajustar facilmente a
posição.

Luz de stop

Assento confortável

As luzes traseiras
acendem ao travar e
ao abrandar de forma
a evitar colisões com
outros utilizadores da via.

O assento é giratório
e regulável em
profundidade. Os apoios
de braços são rebatíveis.

Alavanca de bloqueio
duplo
Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.
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Características e acessórios

Versão atualizada em 2014*, com um volante mais
ergonómico, uma unidade de assento cor preta com
costuras brancas, pneus pretos e cesto dianteiro
com um design mais apelativo, em pvc, preto.
* : Data a confirmar

Protecção anti salpicos
integrada

Desmonta-se em 5
partes

Para proteger a eletrónica
e os eixos do motor da
água e da sujidade.

Sem ferramentas,
facilmente se desmonta
a Leo.

Suporte de canadiana e
bengala

Caixa com fecho

Cinto de segurança

Espelho largo

Caixa com fecho
para guardar os bens
pessoais.

Mantem o utilizador bem
posicionado na unidade
de assento.

Pode ser montado do
lado esquerdo ou do
lado direito.

Capa protectora

Carregador externo

Suspensão de assento

Pára-brisas

Mantem a scooter
protegida da sujidade e
da humidade.

As baterias podem ser
removidas e carregadas
separadamente da
scooter.

Oferece conforto extra
durante a condução.

(incluída na capota
protetora chuva/sol)

Mantem a canadiana ou a
bengala num local seguro
durante a condução da
scooter.
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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.

Invacare Leo

Invacare Leo

Invacare Leo

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do encosto

Largura total

Comprimento
total

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

590 mm

1220 mm

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max. ultrapassar obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

Capacidade do
motor

136 kg

2 x 36 Ah

2620 mm

60 mm

70 mm

10°

240 W

Autonomia

Velocidade
máxima

38 km

8 km/h

Azul Onyx

Vermelho Rubi

Peso

59 kg (sem baterias)
83 kg (com baterias)

Cores
Cinza prata

Estofo
Preto Vinil
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Orion® Metro

A combinação perfeita de conforto,
segurança e fiabilidade

Orion METRO
Quer aprecie uma viagem rápida
para ir ao encontro dos amigos
para almoço ou uma curta viagem
ao mercado local, a Orion METRO é a
escolha ideal.
A nova Orion METRO desenhada de
forma ergonómica foi desenvolvida
desde o início para se focar em
aspetos chave, importantes tanto
para novos utilizadores como
para utilizadores sazonais. Como
resultado, ela está equipada com
uma variedade de características
que asseguram aos utilizadores uma
viagem segura, fácil e agradável.
A Orion METRO é a combinação
perfeita de conforto, segurança e
fiabilidade!

Condução controlada e robusta
O sistema de suspensão na compacta
Orion METRO foi desenvolvido para que
possa conduzir diariamente em vários
tipos de pisos e terrenos, permitindo
que relaxe e desfrute de uma viagem
controlada com conforto. O seu motor
poderoso combinado com rodas pneumáticas de 11’’ vão levá-lo de forma suave
e segura por entre os obstáculos ou
terrenos irregulares.

Segurança
Adicionalmente ao sistema de luzes
único, a Orion METRO é equipada com
um sistema eletrónico de redução de
velocidade que reduz automaticamente
a velocidade nas curvas, garantindo
sempre segurança e manobras
confortáveis. Além disso, a alavanca de
bloqueio duplo previne que a scooter se
desengate acidentalmente. Estas características em combinação com os testes
realizados no laboratório Alemão TÜV,
garantem segurança desde o início com
a Invacare Orion METRO .

Simplicidade e facilidade de
manutenção
Os componentes de qualidade tornam
a Orion METRO numa scooter não só fiável
mas também de fácil manutenção. Basta
retirar a parte superior da proteção para
aceder às baterias, parte eletrónica,
motor e cabos.
A parte eletrónica e o motor estão
protegidos contra a corrosão e água de
forma a evitar avarias desnecessárias.
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Características e opções

Adaptador USB
Perfeito para carregar
o telefone ou tablet em
viagem - basta ligar e
seguir!

Regulação da coluna de
direção
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Suporte de copo
rebatível
Ideal para transportar
copos ou garrafas,
o suporte pode ser
rebatido quando não
está em uso.

Volante ergonómico

Travão de mão

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Garante uma travagem
imediata se necesário.

Clara e brilhante, avisa
quando a scooter
abranda.

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens
coloridas a acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para uma
segurança adicional.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Orion Metro

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

470 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

490 mm

660 mm

1270 mm

110 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

57 kg

136 kg

2 x 12 V/50 Ah
(C20) AGM

260 0mm

80 mm

78 mm

6°

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Orion Metro

1.

Orion Metro

54 km

10 km/h

Pico de performance

240 W / 600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Orion® Pro

Conforto, segurança e fiabilidade com
performance adicional

Orion PRO
Ideal para grandes viagens dentro
da cidade ou para tardes a passear
no parque com os netos, a nova
Orion PRO desenvolvida a pensar na
ergonomia é um upgrade poderoso
ao nosso modelo standard
Orion Metro.
Com uma performance de bateria
melhorada, suspensão superior e
rodas largas de 12’’, a nova
Orion PRO é ideal para utilizadores
que precisam de uma performance
extra.
A Orion PRO combina esta
performance excelente com máximo
conforto, segurança e fiabilidade,
tornando-se na escolha ideal para
utilizadores mais exigentes.

Suspensão avançada, condução mais
suave
O sistema de suspensão avançada da
Orion PRO foi desenvolvido para garantir
uma melhor performance e oferece
uma condução mais suave em várias
superfícies e terrenos. Além disso, a Orion
PRO
combina um motor poderoso e rodas
pneumáticas de 12’’ para assegurar que,
quer esteja na cidade ou no campo, pode
ir onde quiser com conforto e estilo.

Performance com segurança e
proteção
A Orion PRO foi sujeita a testes no
laboratório Alemão TÜV para assegurar
que os utilizadores podem ter confiança
ao conduzir uma scooter que cumpre
com os últimos padrões europeus para
dispositivos médicos.
O sistema de redução de velocidade
reduz automaticamente a velocidade
nas curvas, garantindo que os
utilizadores fazem manobras
confortáveis. Além disso, a alavanca de
bloqueio duplo previne que a scooter se
desengate acidentalmente.

Manutenção simples e rápida
A Orion PRO foi desenvolvida com
componentes de qualidade, o que
nos permitiu torná-la fiável e de fácil
manutenção. A eletrónica e o motor têm
uma proteção adicional contra a água
e a corrusão, salvaguardando as partes
vitais da scooter contra qualquer avaria
desnecessária. A parte superior da
proteção pode ser facilmente removida
para verificar o motor, as baterias,
eletrónica e cabos.
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Características e opções

Rodas pneumáticas
Se procura um nível de performance adicional e
estilo, escolha a opção dos novos pneus baixo perfil
disponíveis em 12’’.

Regulação da coluna de
direção
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Volante ergonómico

Travão de mão

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Garante uma travagem
imediata se necessário.

Clara e brilhante, avisa
quando a scooter
abranda

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens
coloridas a acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para uma
segurança adicional.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Orion PRO

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

650 mm

1320 mm

136 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

aprox: 62 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10 °

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Orion PRO

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Orion PRO

52 km

10 km/h

Pico de performance

240 W / 600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Comet® Pro

Potência e desempenho
num produto Premium

Comet PRO
Quer vá ao mercado local, fazer
viagens dentro da cidade, ou ir
mais longe, a nova Comet Pro vai
levá-lo com conforto, segurança e
estilo.
As suas poderosas capacidades
no exterior, combinadas com
as características de segurança
avançadas e opções asseguram
uma condução rápida, poderosa e
fiável.
Com as suas características de
condução excecionais e estética
moderna, a Comet Pro oferece
potência e desempenho num
equipamento premium.

Performance e controlo premium
Graças às características de condução
melhoradas e baterias de 2x75 Ah,
a Comet Pro permite-lhe aproveitar
viagens mais longas e desafiantes
além dos limites da cidade. As
rodas dianteiras e traseiras de 13’’,
combinadas com um sistema de
suspensão superior, permitem uma
passagem por passeios e obstáculos
de uma forma suave e confortável.
Adicionalmente, a redução automática
da velocidade quando fizer curvas a
alta velocidade confere estabilidade e
segurança adicionais.
TÜV tested
A Comet Pro foi sujeita a testes no
laboratório de teste Alemão TÜV,
dando-lhe confiança e tranquilidade
quando a conduzir. Além disso,
as características de segurança
avançadas como a alavanca
de bloqueio duplo e a redução
automática da velocidade oferecem
fiabilidade onde quer que vá.
Design moderno e compacto
Desenvolvida com o conforto e
precisão em mente, a Comet Pro
oferece uma manobrabilidade e
controlo excecionais, mesmo em
espaços apertados. Adicionalmente,
a direção ergonómica assegura uma
boa posição de condução permitindo
uma viagem mais agradável e
relaxante.
111

Características e opções
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Suspensão avançada

Direção estável

Para uma condução suave e confortável em pisos
irregulares.

Mantém a direção estável a altas velocidades para
segurança e estabilidade adicional.

Regulação da coluna de
direção

Volante ergonómico

Ecrã LCD intuitivo

Luz de travagem

O utilizador pode ajustar
a coluna de direção às
suas necessidades.

O tamanho, curvatura
e material do volante
garantem conforto
e estabilização na
condução.

Layout de fácil
compreensão para
dar total confiança e
controlo quando conduz.

Clara e brilhante avisa
quando a scooter está a
abrandar.

Alavanca de bloqueio
duplo

Redução automática da
velocidade

Personalize a sua scooter com carenagens e
acessórios

Previne que a
scooter se desengate
acidentalmente.

Reduz a velocidade
nas curvas para maior
segurança.

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo.
Para saber mais, visite o nosso microsite em:
www.invacarescooter.com.

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

Comet Pro

Largura do
encosto

Profundidade de
assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

510 mm

Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

665 mm - 685 mm

1450 mm

136 kg

Parte mais
pesada

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do solo

Max. inclinação

approx. 63 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

Autonomia

Velocidade
máxima

Capacidade do
motor

kg
Comet Pro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1.

Comet Pro

55 km

15 km/h

Pico de performance

550 W / 1600 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde Jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil
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Comet® Ultra

Desenvolvida para dar suporte
com performance e fiabilidade

Ideal para utilizadores mais largos e pesados, a Comet ULTRA oferece uma experiência de condução
segura e poderosa sem comprometer o estilo ou a funcionalidade. Equipada com todas as
características de segurança e condução vistas ao longo da família Comet, a Comet ULTRA vai levá-lo
ao seu destino de forma rápida e eficiente, em completo conforto e controlo.
Poder, fiabilidade e personalização

Características e opções

Suspensão melhorada
Para oferecer conforto
superior a utilizadores mais
largos e pesados.

Devido a um processo de desenvolvimento
cuidadosamente pensado e uma construção
robusta, a segurança e estabilidade da
Comet ULTRA estão plenamente asseguradas,
mesmo para utilizadores com peso superior
a 220kg. Desenvolvida com os componentes
de maior qualidade e características de
segurança, a Comet ULTRA é uma companheira de
confiança onde quer que vá. Além disso, a sua
flexibilidade e adaptabilidade fazem com que a
possa personalizar para ir ao encontro do seu
estilo e preferências.

Coluna de assento
reforçada
Oferece estabilidade
adicional e segurança
quando sentado

Conforto e suporte completos

Apoios de braços
ajustáveis em altura e
largura reforçados
Podem ser facilmente
ajustados ao utilizadores e
oferecem suporte adicional
quando entra ou sai da
scooter

O assento especial Ultra Seat foi desenvolvido
em conjunto com terapeutas para assegurar
uma boa posição sentada e conforto
aumentado. Além disso, o suporte lombar
ajustável pneumaticamente permite conforto
melhorado, caso seja necessário. A base de
assento reforçada e os apoios de braços
ajustáveis oferecem um suporte excelente e
permitem o uso dos apoios de braços como
um suporte adicional quando entrar e sair da
scooter.

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

Profundidade
do assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Parte mais
pesada

Peso

kg
Comet

Comet

Ultra

Ultra

660 mm

535 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

220 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Capacidade do
motor

Comet

1.

Ultra

10km/h: 650 W /
1800 W 1

630 mm

665 - 685 mm

1450 mm

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do
solo

Max. inclinação

Autonomia

Velocidade
máxima

2750 mm

100 mm

100 mm

10 °

58 km

10 km/h

Cor das carenagens

148 kg

Environ : 63 kg

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil

Pico de performance
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Comet® Alpine+

Desafie o exterior com poder,
controlo e estabilidade

Para aqueles que apreciam aventuras em terrenos desafiadores para as scooters tradicionais, a
Comet Alpine+ oferece a solução perfeita. As suas características de condução robusta e poderosa
oferecem liberdade para descobir o exterior sem o mínimo de esforço em conforto e segurança.
Como parte da família Comet, a Comet Alpine+ vem equipada com todas as suas conhecidas
características de segurança e capacidade de personalização, oferecendo uma scooter fiável, poderosa
e com muito estilo.
• Segurança como característica principal
• Poderosa e robusta
• Excelente capacidade no exterior
Poderosa e robusta

Características e opções

Quer esteja a enfrentar um terreno irregular ou uma
subida íngreme e desafiadora, a Comet Alpine+ vai
oferecer excelente manobrablidade e poder sem
comprometer a segurança e o estilo. Graças aos seus
poderosos motores e sistema de suspensão superior,
a Comet Alpine+ deixa-o desafiar o exterior com o
mínimo esforço e controlo completo.
Excelentes capacidades no exterior

Módulo de suspensão
de assento

Quando confrontado com pisos irregulares ou
molhados, pode ter a certeza de que os componentes
vitais da scooter ficarão protegidos da água e
sujidade graças ao guarda lamas anti-salpicos
incorporado. Sinta-se confortável e à vontade ao
conduzir a alta velocidade com estabilidade direcional
e com redução automática da velocidade para
abrandar quando estiver a passar por curvas.

Carregador externo

Oferece maior conforto ao
adicionar uma suspensão
de assento opcional.

O carregador externo
adicional permite-lhe
carregar as baterias fora
da scooter.

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

Profundidade
do assento

Altura
assento-chão

Altura do
encosto

Largura total

Comprimento
total

Peso

Parte mais
pesada

kg
Comet

Comet

Alpine +

Alpine +

510 mm

Deluxe: 470 mm Min. 440 mm Deluxe: 490 mm
Premium: 460 mm Max. 510 mm Premium: 630 mm

1.

Alpine +

1450 mm

143 kg

aprox. 63 kg

Peso max.
utilizador

Capacidade da
bateria

Diâmetro de
viragem

Altura max.
ultrapassar
obstáculos

Distância do
solo

Max. inclinação

Autonomia

Velocidade
máxima

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

49 km

10 km/h

Capacidade do
motor

Comet

665 685 mm

10km/h: 650 W /
1800 W 1

Cor das carenagens

Estofo

Branco mármore

Azul

Verde jade

Beige

Bronze

Vermelho carmim

Cromado

Prateado

Azul elétrico

Vermelho

Preto vinil

Peak performance
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