
Aproveite a liberdade

Colibri

Scooter com estilo, leve e transportável 

Desenhado com a tecnologia Invacare Litelock™



Apresentamos a Invacare Colibri®, uma 
divertida scooter desenhada para ser leve 
e fácil de transportar.  Disponível em várias 
cores para complementar o seu estilo e 
melhorar a sua independência. A nossa 
Invacare Colibri® está disponível como 
uma scooter de 4 rodas em duas versões: 
Standard e Outdoor.

Largura do  
encosto 

Profundidade  
de assento 

Altura assento-
chão 

Altura do  
encosto 

Largura  
total 

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm

Comprimento total Peso total Peso max. utilizador Capacidade da 
bateria 

Diâmetro de viragem 

1010 mm 44 kg (12 Ah) 
49 kg (18 Ah) 136 kg 2 x 12 Ah 

2 x 18 Ah 2200 mm

Uma pequena 
scooter com muita 
personalidade
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Caracterísicas Técnicas

   Rodas maiores como 
opção

   Pack de baterias com 
maior capacidade

   A bateria pode ser 
carregada integrada 
na scooter ou ser 
removida e carregada 
externamente.

Rodas de tamanho 
opcional e pack de baterias 

   Assento giratório macio 
e almofadado desenhado 
para uma condução 
confortável 

   Kit de suspensão 
opcional de “encaixe 
fácil” para ainda mais 
conforto.

Maior conforto

    Troque os painéis 
de cores facilmente, 
sem necessidade de 
ferramentas usando 
apenas o mecanismo de 
encaixe

   Escolha o estilo e cor que 
combine com o seu gosto 
pessoal

Cor das carenagens

   Sistema Litelock™ 
inovador e patenteado 

   Pode ser facilmente 
desmontada sem 
ferramentas de forma 
rápida e sem esforço 
para transporte

Fácil de transportar

Altura max. ultrapassar 
obstáculos 

Max. inclinação Capacidade do 
motor 

Autonomia Velocidade máxima 

45 mm 6° / 10.5% 200 W Up to 16 km 8 km/h

Cinzento

Branco 
pérola

Verde 
jade

Vermelho 
Jasper

Azul 
safira

Shroud colours

PNEU NÃO 
MARCA

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


