
Scooter Invacare Orion: Estável, Fiável e Resistente
Focalizada na segurança e na fiabilidade a Orion dispõe de múltiplas 
características para garantir uma condução fácil e segura. Imagine ser 
capaz de fazer longas viagens com total conforto e segurança. Quer 
aprecie apenas uma simples deslocação ao centro comercial ou então 
uma viagem mais longa, a Invacare Orion proporciona-lhe liberdade e 
independência. Combinando o estilo com a ergonomia, a Orion é a 
escolha óbvia para uma condução suave e fiável.

Invacare®

Orion®
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Dados técnicos

Suspensão
Chassi inteiramente suspenso 
para fornecer um conforto de 
condução a cada instante.

Redutor de velocidade 
automático
A scooter perde velocidade nas 
curvas para uma segurança 
máxima.

Características

Invacare®

Orion®

Luzes de stop
Acendem automaticamente 
quando deixa de existir ace-
leração.

Invacare Orion 510 mm 470 mm 420 - 495 mm 510 mm 625 mm 1290 mm 110 kg

78 kg

kggkgkg

2 x 50 Ah 2800 mm 80 mm 90 mm

10 km/h :  
240 W / 600 W*

42 km 10 km/h

12°136 kgInvacare Orion

Invacare Orion * Pico de performance

Vá mais longe  

Qualquer que seja o tipo de solo com 
certeza apreciará uma condução estável e 
equilibrada. Deixe que o motor poderoso, 
o chassis com suspensão total e as rodas 
grandes o ajudem a ultrapassar obstáculos 
ou o solo irregular de uma forma suave. As 
baterias de grande dimensões dispõem 
de uma grande capacidade de forma a 
possibilitar deslocações mais longas. 

Aprecie o conforto e a fiabilidade 

O volante ergonómico da Orion foi espe-
cificamente desenhado de forma a pro-
porcionar alívio nas mãos e braços duran-
te viagens mais longas. A coluna de con-
dução é de fácil regulação, o assento é 
giratório e os apoios de braços rebatíveis. 
A Orion oferece uma condução con-
fortável e facilitada. De salientar ainda 
que a Orion está equipada com sistema 
electrónico que reduz automaticamente 
a velocidade em curva.

Cinza prata

Cores de chassis

Azul Onyx Preto Vinil 

Estofo
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