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Kits elétricos

Data:

VIAMOBIL ECO V14
SCALAMOBIL S35 / S38
SCALACOMBI S36
SCALACOMBI ECO

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz
Peso do utilizador =

Código

u Característica standard

m Sem acréscimo

NC: Não compatível com opção XXX

kg.

Descrição

P.R.P. €

Kits eléctricos Alber para cadeiras manuais
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes
modelos de cadeiras de rodas
1489118

VIAMOBIL ECO V14

2,100.00

Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de
rodas)
Kit motorizado completo para aplicação na parte posterior da
cadeira
Comando programável com sistema de condução ergonomico,
bateria 7,2 Ah com caixa de proteção e extração rápida, carregador
de bateria
Velocidade máxima de 5 km/h; Autonomia: 12 km
Peso total do sistema: 18,5 kg
Peso máximo do utilizador: 120 kg

u

DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA
Modelo:
Nº Serie:
Largura de
assento:
Tamanho da
roda:
Altura traseira:
1489343

Kit de fixação standard (opção obrigatória) - definir para que cadeira

240,00

1489339

Rodas anti-volteio (par), DE USO RECOMENDADO se a cadeira não
estiver equipada

220,00

Baterias adicionais 12V/7,2 Ah

260,00

BATERIAS
1489197

ACESSÓRIOS E OPÇÕES
1466421

Rodas anti-furo (rodas para a cadeira)

150,00

MONTAGEM

Montagem em cadeiras de rodas já existentes

160,00

1467084

Montagem em conjunto com Scalamobil (obrigatório nº encomenda
e nº série Scalamobil)

160,00

Montagem - seleccionar uma opção:
Cadeira com travões de acompanhante
Cadeira com basculação

m
m

Posição das rodas traseiras - selecionar uma opção:
1 - atrás

m
m
m

2 - centro
3 - frente
MONTAGEM

Montagem em cadeiras de rodas já existentes

220,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.
03/20
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Código

Descrição

P.R.P. €

TREPADORES DE ESCADAS
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA
Modelo:
Nº Serie:
Largura de
assento:
1520415

SCALAMOBIL S35 trepa-degraus móvel

5.420,00

Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos
de condução facilmente
destacáveis, baterias integradas. Sistema de travagem automático
em cada degrau.
Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à
escolha
Altura máxima superada de cada degrau: 20 cm
Carregador de baterias incluído
Peso máximo do utilizador: 140 kg
1521111

SCALAMOBIL S38 trepa-degraus móvel

5.950,00

Código ISO 18 30 12 - Mesmas características do que o S35, mas
supera degraus até 25 cm de altura

1520415 / 1521111

A seleção de um tipo de suporte é obrigatória:
1457771

Suporte de fixação standard p/ S35 e S38

250,00

1466672

Suporte especial para cadeiras conforto

550,00

1457765

Suporte especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas (2838 cm) e peso máx. uti. de 60 kg

350,00

Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil
1457913

Scalachair X3 rígida

750,00

Cadeira de interior dobrável com encaixes integrados p/ Scalamobil
1520414

Scalaport X7 (p/ Scalamobil S35)

1.100,00

Código ISO 18 30 12 - Kit de adaptação universal para cadeiras de
rodas com largura de assento entre 35 cm e 55 cm.
Acessório que permite usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair
as rodas nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas.
Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio.
Recomendado em lugares públicos
1490526

Kit adaptação encosto Scalaport (para cadeiras c/ largura de
encosto de 25 a 40 cm)

60,00

MONTAGEM

Montagem em cadeiras de rodas já existentes

220,000

1520417

SCALACOMBI S36

5.700,00

Código ISO 18 30 12
Trepador de Escadas com assento rebatível integrado;
altura máxima do degrau: 20 cm
Trepa-degraus móvel

1520414

Acessórios Scalamobil e Scalacombi
1520455

Apoio de cabeça para Scalamobil S35 e Scalacombi S36

175,00

1456343

Cinto de segurança (p/ cadeira de rodas ou Scalachair)

80,00

1456345

Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3
(NC p/ Scalacombi S36)

150,00

1456850

Punhos de empurrar para Scalachair X3, par

150,00

1457914

Apoio de cabeça para Scalachair X3

170,00

1519747

Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido
para usar o Scalamobil)

300,00

1467584

Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar
diametro do tubo do chassis da cadeira)

250,00

1520389

Pack de baterias adicionais para Scalamobil S35 ou Scalacombi S36

250,00

1520413

Carregador de baterias para uso no automóvel

350,00

1519689

SCALACOMBI ECO

4.150,00

Código ISO 18 30 12 - Trepador de escadas standard, c/ unidade de
assento incorporada, punhos reguláveis em altura e ergonómicos p/
máximo conforto, bateria 24V / 3,4 Ah
Trepa 12 degraus / minuto - altura do degrau: até 20 cm
Autonomia: 200 degraus
Peso total do sistema: 31 kg (desmonta-se em elementos compactos)
Peso máximo do utilizador: 120 kg

u

1456343

Cinto de segurança com estabilização pélvica

60,00

1519757

Apoio de cabeça

180,00
1519689

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

102

03/20

© 2020 Invacare International Sarl

Todos os direitos reservados.

