®

Invacare®

Mistral 3

Agora mais adaptável!
Vá mais longe com a Mistral3 da Invacare®, agora equipada com baterias de grande capacidade para uma nova
autonomia! Mais fácil de conduzir graças à electrónica programável «Shark» de nova geração.
Mais confor tável com a escolha de 3 tipos de assentos:
• Standard com encosto regulável em tensão
• Assento almofadado Contour
• Confor t Dar tex para um melhor posicionamento

Conforto e posicionamento
A Invacare® Mistral 3 está disponível com 3 assentos diferentes:
- Standard com almofada de assento amovível e encosto regulável em tensão
para se ajustar à morfologia de cada um; esta cadeira está equipada com apoio
de pés standard e encosto reclinável manualmente.
- Contour, assento almofadado clássico cober to com vinil ligeiramente antiderrapante e de fácil manutenção.
- Confor t Dar tex, assento ergonómico em Dar tex (revestimento macio e
agradável ao toque) que oferece ao utilizador um posicionamento e confor to
melhorado, e inclui, em opção, apoio de cabeça e apoio de pernas com patins
ar ticulados.
- Estes 2 assentos estão equipados com reclinação pneumática (eléctrica em
opção).

Autonomia e transporte
As novas baterias de grande capacidade que equipam a Mistral 3 permitem
uma maior autonomia nas deslocações do dia-a-dia!
Rapidamente encar tável e desmontável, a Mistral 3 é facilmente transpor tável
na mala de um automóvel.

Performance
A Mistral 3 é agora equipada com o novo comando electrónico «Shark»,
oferece um melhor controlo na condução e a programação simplificada
permite uma adaptação imediata às capacidades do utilizador.

Adaptável
Em opção, todos os comandos standard ou específicos da gama «ACS»
permitem ajustar ao pormenor as performances da cadeira às necessidades
do utilizador.

Funções e opções

Novo comando electrónico
“Shark” program ável, em opção
comandos ACS !

Baterias de 50 Ah permitem uma
autonomia de 30 Km.

As novas rodas anti -volteio multi regul áveis e amovíveis, podem
ajustar-se em função da altura do
obstáculo.

Encosto reclin ável

Regulação dos
apoios de braços

Largura do assento

Inclinação do
assento

Comando
ar ticulado

O ângulo do encosto é regul ável
manualmente na Mistral3 Standard
(0º a 36º com intervalos de 4,5º)
ou pneumaticamente na Mistral3
Contour e Confor t (regulação eléctrica em opção).

Apoio de pés
ar ticulado
Ar ticulação
Interior/ Ex terior

As numerosas possibilidades de regulação do assento da Mistral3 oferecem ao seu
utilizador um excelente confor to e a posição desejada.

O assento Contour oferece um bom
posicionamento aos utilizadores sem
problemas or topédicos graves.
É impermeável e de fácil manutenção.

Características técnicas

Standard

43 - 48 cm

43 cm

50* cm

48 cm

21 - 25 cm

39 - 45 cm (6)

0° / 2° / 4°

Contour

43 - 48 cm

43 cm

50* cm

56 cm

21 - 25 cm

36 - 51 cm

0° / 2° / 4°

Confor t

45 - 50 cm

45 cm

50* cm

56 cm

21 - 25 cm

36 - 51 cm

0° / 2° / 4°

Standard

0° - 36° (4,5°)

62 cm

94 cm

102 cm

75 cm

34 cm

80 / 68 kg

Contour

0° - 30°

62 cm

102 cm

105 cm

75 cm

34 cm

81 / 69 kg

Confor t

0° - 30°

62 cm

102 cm

105 cm

75 cm

34 cm

81 / 69 kg

KM

50 Ah / 31 Ah
caixa de baterias
= 38 / 27 kg

120 kg

Ø 160 cm

5 cm
(sem trepa passeios)
10 cm
(com trepa passeios)

17 %

KM / H

6 km/h

39 kg
(estrutura e motores)

*) sem almofadas

Cores

Azul (R AL 5025)

Amarelo (R AL 1028)

Cinzento Metalizado
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