
01/22 © 2022 Invacare International Sarl  Todos os direitos reservados.

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz     u Característica standard     m Sem acréscimo     NC:  Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =             kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com   - www.invacare.pt

P.R.P. 
Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Kompas™

Código ISO 12 23 06: Cadeira de Rodas elétrica de encartar, leve (20,9Kg) e 
compacta para transporte (590 x 370 x 810mm - encartada),  tração traseira, 
equipada com sistema de encarte manual através de um único movimento 
no manípulo debaixo do assento; Assento e Encosto com tecido poliester 
almofadado e barra de empurrar no encosto; apoio de braços fixos, almofadados; 
Patim único, rebatível e ajustável em altura em 3 posições; Rodas traseiras 8“ 
pneumáticas e dianteiras 8“ maciças em espuma PU; Rodas anti-volteio fixas; 
Comando com joystick para condução e botões ligar/desligar, buzina e regulação 
da velocidade até maximo de 6 km/h; Bateria de lítio 11,4 Ah revomível e motores 
24V e 70W potência; Cesto de transporte de objetos debaixo do assento; cinto 
pélvico de segurança incluído.
Cor de Chassis Cinzento escuro / Peso máximo utilizador: 115 KG

Invacare®  Kompas™

DESCRIÇÃO P.R.P €
MODELO
1662629 u Invacare® Kompas™ 2782,50

ASSENTO
LARGURA DE ASSENTO

u 460 MM u

PROFUNDIDADE DE ASSENTO
u 420 MM u

ALTURA ASSENTO
u 520 MM u

TIPO DE ASSENTO
u Estofo almofadado em poliester, sem faixas aderentes u

ENCOSTO
TIPO DE ENCOSTO

u Fixo, Altura 430 MM u

ESTOFO DO ENCOSTO
u Tecido poliester almofadado, possibilidade de ajuste em altura u

PATIM
u Patim único ajustável em altura e rebatível u

APOIO DE BRAÇOS
u Almofada de Apoio de Braço em espuma PU u

OPÇÕES DE ASSENTO
u Sem Opções de Assento u

COMANDO

u
Comando fixo, instalado à direita, com botão ON/OFF, buzina e regulação 
da velocidade u

COR
u Cinzento escuro (chassis) u

RODAS DIANTEIRAS
u 7“ Maciças, pretas u

RODAS TRASEIRAS
u 8“ Pneumáticas, pretas u

u Rodas Anti-volteio fixas u

CARACTERÍSTICAS
MOTORES

u Motores DC 24V, 70W u

VELOCIDADE
u 6,4 km/h u

BATERIAS
u Baterias 11,4 Ah - Bateria Litio Ion removível u

CARREGADOR
u Carregador u
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