
Micro, leve e Portátil: a Invacare Lynx

A Invacare Lynx é uma micro scooter que facilita a independência 
do utilizador. É ideal para a condução em shoppings, bem como nas 
pequenas lojas da baixa da cidade. A Lynx é a melhor escolha para um 
acompanhamento sem esforço nas actividades diárias. Graças às suas 
pequenas dimensões e ao seu peso leve, cabe facilmente na mala de 
um carro, é fácil de desmontar. Com a Lynx, as idas às compras ou ao 
parque são realizadas com prazer.

Invacare®

Lynx  ™
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Caracteristicas técnicas 

Fácil de montar/desmontar e 
de transportar
Tão fácil como um jogo de cons-
trução para crianças, e rapida-
mente se necessário a Lynx é 
desmontada e assim, muito fácil 
de transportar.

Segura e confortável

A Lynx é regulável afim de oferecer 
uma posição confortável e segura ao 
conduzir.
Graças ao assento giratório a 360º, às 
regulações da coluna de condução e 
dos apoios de braços o factor conforto é 
totalmente correspondido. A velocidade 
não foi esquecida, esta scooter 
consegue atingir 8km/h. Para aumentar 
a segurança, possui pneus maciços para 
prevenir furos.

Fácil de conduzir, fácil de utilizar

Visitas a Museus , passeios pelo parque 
ou pela cidade, bem como as idas ao 
teatro ou a shoppings : com a scooter 
Invacare Lynx vai para qualquer lado... ela 
oferece uma condução relaxante, mesmo 
quando o espaço é pouco. É muito fácil 
de transportar na mala de um carro. 

On/Off carregador de baterias
As baterias podem ser carrega-
das onde quiser, carregando-as 
montadas na scooter ou reti-
rando-as para as carregar noutro 
sítio.

Comandos intuitivos
O painel de comandos é fácil de 
entender e de simples de utiliza-
ção.

Invacare®

Lynx ™

Cinza prata

Cores do chassis

Características e opções

Invacare Lynx 430 mm 380 mm 370 - 420 mm 400 mm 500 mm 1010 mm 49 kg (sem baterias)

39 kg (com baterias)

135 kg 2 x 12 Ah 2540 mm 50 mm 8° 150 W 16 km

8 km/h

Invacare Lynx

Invacare Lynx

Azul Onyx Preto vinil

Estofo
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