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A cadeira de rodas elétrica Stream da Invacare é um modelo que se adapta perfeitamente a utilizadores com 
mobilidade reduzida. A Invacare Stream é ideal tanto para uso interior como exterior. Para assegurar conforto na 
condução, 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 em condições de baixa luminosidade.

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.

Simples, fácil de direcionar e robusta 
A cadeira Invacare Stream é prática e funcional, facilitando desta 
forma a sua manobrabilidade. Graças às baterias de 60 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.

Cinza Nylon preto

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

Kit de Luzes
    Disponível na versão de 6km/h - 
inclui luzes e piscas.

Apoio de Pés Rebatível
    Os apoios de pés são rebatíveis 
lateralmente, para facilitar as 
transferências e o transporte.

Comando com eletrónica LiNX
    Equipada com eletrónica inteligente LiNX, 
comando REM110, que aprende ao longo do 
tempo e que se adapta conforme o padrão de 
utilização para proporcionar uma experiência 
de condução revolucionária.

Largura do 
assento 

Profundidade 
do assento 

Altura do 
assento 

Altura do 
encosto 

Altura do 
apoio de 
braços 

Comprimento 
dos apoios de 

pernas 

Ângulo do 
assento 

Ângulo do 
encosto 

Stream 440 – 490 mm 1 410, 460, 510 mm 425 – 500 mm 2 480 mm 2 290 - 360 mm 2 300 - 430 mm 2 up to 22° –10° - 30°

Largura total Altura total Comprimento 
total incluindo 

o apoio de 
pernas 

Peso total Peso max. 
utilizador 

Capacidade 
da bateria 

Diâmetro de 
viragem 

Altura max. 
ultrapassar 

obstáculos 

Stream 640 mm 3 1000 mm 1030 mm 105 kg 130 kg 50 / 60  Ah 1660 mm 50 mm

Max. 
inclinação 

Capacidade 
do motor 

Autonomia Velocidade 

Stream 11% 2 x 180 W 25 km 4 6 or 9 km/h

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

Cor do chassis Tela de assento 


