Kompas™
LEVE | COMPACTA | CONVENIENTE
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Kompas

A Invacare Kompas combina a liberdade de um dispositivo de mobilidade elétrica, com design
compacto de uma cadeira de rodas manual, tornando-a ideal para pessoas que pretendem manter
um estilo de vida ativo e independente, sem comprometer a possibilidade de transporte e arrumo em
espaços reduzidos. Sendo uma das cadeiras de rodas elétricas de encartar mais leve do mercado, a
Kompas é altamente versátil e a solução perfeita para aqueles que pretendem aproveitar a vida ao
máximo.

Facilmente encartável
e compacta
Graças a um sistema muito intuitivo, a Kompas pode
ser encartada de forma fácil e rápida, minimizando o
tempo e o esforço necessários. Quando encartada,
a cadeira torna-se incrivelmente pequena,
comparando com o tamanho habitual de uma
cadeira de rodas manual encartável.
O tamanho compacto, aliado à capacidade de se
manter na vertical quando encartada, tornam a
Kompas ideal para ser armazenada em espaços
pequenos, como por baixo das escadas ou entre
móveis.

Extremamente leve e fácil de
transportar
Com um peso inferior a 21kg*, a Kompas é a cadeira
de rodas elétrica mais compacta e leve dentro do
catálogo da Invacare.
Otimizada para ser fácil de manusear, esta cadeira
pode ser transportada quando necessário, exigindo
um esforço mínimo. Por exemplo pode ser guardada
na mala do carro ou ser transportada (com a função
de trolley) para dentro de casa.

Versátil, conveniente e
funcional!
Seja para uso domiciliário, para passeios no exterior
ou para saídas diárias, a alta manobrabilidade da
Invacare Kompas pode ajudar em inúmeros trajetos
até 11 km. Apenas tem de a abrir e seguir viagem!

*Peso não inclui a bateria.
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

Totalmente
Ajustável
Encosto ajustável em
altura, que oferece
conforto e apoio
adicionais a utilizadores
mais altos.
Apoio de pés rebatível
e anti-derrapante, com
3 ajustes em altura, para
maior conveniência.
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Bateria de Lítio Removível
Baterias removíveis de 11.4ah,
aprovadas para transporte pelas
companhias aéreas e com uma
porta de carregamento adicional e
indicador do estado da bateria.

Ao contrário de muitas
cadeiras elétricas
encartáveis, não há
necessidade de retirar
as baterias para ser
encartada.

Chassis Leve
Com um impressionante
peso do chassis, de menos
de 21Kg, a compacta
Kompas pode ser
levantada e transportada
com o mínimo esforço.
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Mecanismo de
Encarte num Só
Movimento
O encarte e desencarte é
simples e sem esforço.

Dimensões compactas de
590x370x810mm quando
encartada.
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Rodas Anti-Volteio
Acessíveis quando
encartada, para permitir
uma fácil manobrabilidade
para transporte e maior
estabilidade quando está
guardada.

Características adicionais
Caixa de Controlo P&G altamente fiável e durável
• Comando de alta qualidade, que indica a carga
restante da bateria e permite ajustes de velocidade e
fácil controlo do movimento.
• Equipado com uma conveniente porta de
carregamento.
Sistema de Travagem inteligente
• Previne automaticamente o movimento da cadeira,
quando está parada, bloqueando de forma eficaz a
cadeira de rodas.

Rodas

Traseiras 8" Pneumáticas
• Permite uma viagem mais suave, e é mais adequado
a uso exterior.
Cesto

de armazenamento
• Por baixo do assento, um cesto em nylon permite
transportar pequenos objetos, podendo ser
removido.
Alavanca

do modo manual
• Fácil de operar, esta alavanca dissocia os motores
das rodas, para um transporte manual.

Especificações técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite
o site da Invacare Portugal.

Kompas

Largura do
assento

Profundidade
do assento

Altura do
assento

Dimensões
encartada

Largura
total

Comprimento
total

Altura total

460mm

420mm

520mm

590 x 370 x
810mm

590mm

970mm

950-1000mm

Peso max.
utilizador

Capacidade
da bateria

Peso da
bateria

Capacidade
do motor

Diâmetro de
viragem

Distância do
Chão-Chassis

115kg

24 volt/11.4ah
bateria iões de
lítio

2.1kg

DC24V,70 watt

825mm

30mm

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso total

Kompas

20.9kg (sem
baterias)

Max. inclinação
Kompas

Autonomia

6°

Cor do Chassis

Preto e Cinzento

Tel.: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

11km

Velocidade
6.4 km/h

Tamanho das
rodas traseiras
8” pneumáticas

Tamanho das
rodas dianteiras
7" Poliuretano

Estofo

Preto

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
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