
Para subir escadas de uma forma 
mais simples e segura
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Características

Dados técnicos 1

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

scalacombi eco 12 degraus / 
minuto

200 degraus 24V/3.4 Ah 120 kg31 kg 
(unidade 

condução 20 kg)

Velocidade Autonomia
Capacidade da 

bateria
Peso max. 
utilizadorPeso total

200 mm

Max. inclinação

1.  Todas as medidas indicadas neste folheto são indicativas, sujeitas a alterações e dizem respeito à configuração standard do produto. Em caso de 
dúvida, contacte o vosso revendedor ou o serviço a clientes Invacare.

O novo scalacombi eco permite subir escadas de forma rápida e 
segura. Este dispositivo é a ajuda ideal para que pessoas idosas ou com 
mobilidade reduzida possam subir escadas retas ou em espiral, em casa ou 
em qualquer lugar público. Usar o scalacombi eco não requer nenhum tipo 
de instalação ou adaptação. Graças ao seu design moderno e ergonómico, 
é uma ferramenta prática e fácil de manusear com toda a segurança.

Fácil de utilizar

O mecanismo trepador eléctrico permite ao scalacombi eco trepar a grande 
maioria de escadas, estreitas ou em espiral. Dois travões se segurança travam o 
scalamobil no rebordo de cada degrau. O esforço para o acompanhante é mínimo 
graças ao sistema patenteado Soft-Step.

Fácil de transportar

Desmontável em várias partes, pode ser colocado na mala do automóvel para usar 
onde necessitar, seja no exterior ou interior de casa.

scalacombi eco ideal para 
transporte

Desmonta-se em elementos 
compactos e leves que cabem na 
mala de qualquer carro.

Punhos 

Ergonómicos para um máximo 
conforto e uma boa preensão.

Botão de direcção  

De muito fácil acesso e 
compreensão. Para subir e baixar 
escadas sem engano no sentido.

Punhos reguláveis em altura  

Os punhos são reguláveis em 
altura em 3 posições, e são de 
fácil extração.

Unidade motorizada 

Botão on/off com aviso visual (led 
multicolorido) e sonoro. Equipado 
com sistema anti-roubo através 
de íman.

Mecanismo de subida e descida 
elétrico 

Compatível com qualquer tipo 
de escadaria sem as danificar. 
O sistema patenteado Soft-step 
garante um movimento suave e 
aumenta o conforto.


