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Invacare Stream
®

Data:

Código ISO 122306
Cadeira de rodas elétrica com tração traseira, suspensão
traseira ideal para uso exterior/interior, unidade de assento
rígida, largura ajustável 440-490mm e profundidade
ajustável 410/460/510mm; almofada de espuma standard
largura 430mm; encosto em nylon, ajustável em tensão,
altura 480mm, apoios de pés 80º individuais rebatíveis,
destacáveis e ajustáveis em altura, apoios de braços
destacáveis e ajustáveis em altura, comando para condução
e kit de luzes; largura total da base de tração 64cm, diâmetro
de viragem 1660mm (raio de viragem 830mm). 2 Motores
de 180 W, velocidade de 6 km/h; baterias de 60Ah.
❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz
Peso do utilizador =

u Característica standard

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

m Sem acréscimo

NC: Não compatível com opção XXX

kg.

Código

Descrição

P.R.P. €

1533971

Invacare® Stream 6 km/h com kit de luzes

2.250,00

1533941

Invacare® Stream 9 km/h

2.250,00

1572923

Invacare® Stream baterias 50 Ah 9 km/h

NC: kit de luzes
NC: kit de luzes

sob
consulta

Unidade de assento
ASSENTO
Largura de 430 mm (reg. entre apoios de braços de 440 - 480 mm)
Profundidade regulável 410 - 460 - 510 mm
Altura 490 mm

u
u
u

TIPO DE ENCOSTO
Nylon, ajustável em tensão, altura 480 mm

u

APOIOS DE BRAÇOS
Regulável em altura 290 - 360 mm

u

Apoios de pernas e pés
TIPO DE APOIO DE PERNAS
80º rebatíveis e destacáveis (reg. 300 - 430 mm)
Patim rebatível com calcanheiras

u
u

Tipo de electrónica
COMANDO SHARK + TIPO DE SUPORTE
Comando SHARK

u

Suporte de comando rebatível à dta. (apenas para versão 9 km/h.
Versão 6 km/h o comando é fixo.)

u

Opções da unidade de tracção / condução
RODAS DIANTEIRAS
Maciças 9“

u

RODAS TRASEIRAS
Pneumáticas 14“

u

Opções de performance
TIPO DE BATERIAS
60 Ah

u

Acessórios de performance
CARREGADOR DE BATERIAS
8 Ah

u

PREÇO TOTAL

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.
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