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Desmontagem fácil e 
rápida

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

Características e Opções

Rodas e baterias de maiores dimensões 

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.

Caracterísicas Técnicas

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

1010 mm 44 kg (12Ah baterias) 
49 kg (18Ah baterias)

Invacare Colibri 136 kg 2 x 12 Ah 
2 X 18 Ah

2200 mm

45 mm 6° / 10,5% 200 W

Até 16 km

Cores

8 km/h

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

Portugal.

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!

PNEU NÃO 
MARCA

Sistema 
LiteLock™

(patente pendente)

Largura do 
encosto

Profundidade 
de assento

Altura 
assento-chão

Altura do 
encosto Largura total

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Max. 
inclinação

Capacidade 
do motor

Autonomia
Velocidade 

máxima
Comprimento 

total Peso total*
Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Diâmetro de 
viragem

*  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) 

Azul safira Verde jade Branco pérola

Conforto aumentado

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.

Garnet red


