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Scorpius

A gama Invacare Scorpius foi especificamente criada para utilizadores que desejam manter um estilo 
de vida ativo e independente, sem preocupações em relação ao espaço que a scooter ocupa, pois 
é muito compacta. Ideal para uso diário, as scooters de mobilidade encartáveis são também uma 
companheira de viagem perfeita para quem deseje transportar a scooter.

Encarte fácil e transportável

Suficientemente compacta para caber na bagageira 
de um carro comum ou para viajar para o estrangeiro, 
a versátil gama Scorpius é perfeita para pessoas que 
estão constantemente em viagem.

Disponível em 2 versões, a Scorpius pode ser 
manualmente encartada em 3 simples passos, 
enquanto a Scorpius-A pode ser encartada de forma 
compacta em menos de 10 segundos pressionando um 
unico botão do comando.

Compacta e Leve

Compactas quando encartadas, ambos os modelos 
podem ser colocados dentro da bagageira de qualquer 
carro. Com ambos os modelos a pesarem menos de  
30 Kg com as baterias removidas, podem ser 
levantadas sem esforço sempre que necessário. A 
impressionante capacidade de serem compactas 
quando encartadas, significa que ambas as scooters 
podem ser guardadas em locais pequenos. 

Permitidas pelas Companhias 
Aéreas

Para independência no estrangeiro, a bateria standard 
de 11.6 AH de iões de lítio pesa apenas 2.8 Kg e está 
de acordo com as normas IATA e MSDS para viajar em 
meio de transporte aéreo*.

*É recomendado que verifique com a sua companhia 
aérea, antes da viagem



   Bolsas de armazenamento 
Opcional à frente, atrás ou por baixo do assento as bolsas de armazenamento 
estão disponíveis, assim como um capa de proteção da scooter.

   Baterias de 17.6AH 
Uma bateria de iões de lítio maior está disponível, para pessoas que 
pretendam percorrer maiores distâncias (23km)

Características adicionais

5 CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

Encarte Compacto
    Encartada sem esforço, para viajar ou 
ser guardada

    Dimensões da Scorpius encartada= 
750 (comp) x 512 (larg) x 540 (alt) mm

    Dimensões da Scorpius-A encartada= 
775 (comp) x 512 (larg) x 540 (alt) mm

Luzes LED  
    Luzes em LED 
na dianteira e 
traseira com luz 
de travão.

Painel LED Tátil 
(apenas na Scorpius-A) 

    Intuitivo, tecnologia 
de ecrã tátil

    Capaz de encartar a 
Scorpius-A em menos 
de 10 segundos!

    Equipada com 
dispositivo anti-roubo
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Durabilidade 
    Com as rodas standard 
de 8", a gama Scorpius 
adapta-se aos vários 
tipos de piso.
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Baterias permitidas pelas 
companhias aéreas 

    As baterias de iões de lítio de 11.6Ah podem 
ser transportadas em aeronaves

    De acordo com as normas IATA e MSDS
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Dados Técnicos 

Para uma informação mais legível sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por 
favor o site www.invacare.pt

Largura do 
encosto 

Profundidade 
de assento 

Altura assento-
chão 

Dimensões 
encartada (comp 

x largx alt) 

Largura total Comprimento 
total 

Scorpius 419 mm 340mm 560mm 780 x 512 x 540 
mm

512mm 953 mm

Scorpius A 419 mm 340mm 560mm 775 x 512 x 540 
mm

512mm 953 mm

Altura total Peso Total* Peso max. 
utilizador 

Capacidade da 
bateria 

Diâmetro de 
viragem 

Altura máx. 
ultrapassar 

obstáculos**  

Scorpius 953 mm 27.2 kg 115kg / 255 lbs 1 x 24V/11.6Ah 1140mm 50mm / 2 
inch**

Scorpius A 953 mm 28 kg 115kg / 255 lbs 1 x 24V/11.6Ah 1140mm 50mm / 2 
inch**

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Invacare Portugal II 
Rua Estrada Velha, nº949 
4465-784 Leça do Balio 
Portugal

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com 
www.invacare.pt

© 2020 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data da  
publicação/ impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem consulta prévia.  
Scorpius - PT - 03/2020

Cor das carenagens 

Branco

Estofo 

Tecido de 
malha preto

Distância do solo Max. inclinação Autonomia Velocidade  
máxima 

Capacidade do 
motor 

Scorpius 43mm /1.7in 6° 15km 8kmp/h 250W, 4600 r.p.m

Scorpius A 43mm /1.7in 6° 15km 8kmp/h 250W, 4600 r.p.m

Vermelho

  * Peso sem baterias
** Testado com aceleração


