
Para uma liberdade de movimento 

O facto de ser compacta e transportável faz com que a Invacare Bora 
seja a companhia ideal para onde quer que se desloque. No que diz 
respeito à potência e sensibilidade de condução, a performance da 
Bora é única neste tipo de cadeira. A manutenção e o transporte são 
extremamente fáceis e rápidos graças ao seu sistema modular.
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Encosto rebatível 

Solte o encosto e dobre-o 
para a frente. O encosto fica 
automaticamente bloqueado.

Largura reduzida 

A largura total com a opção de 
pneus mais estreitos é inferior a 
590 mm.

Manutenção e transporte 

O mecanismo inteligente e robusto 
de extracção do assento da base, faz 
com que o transporte e os serviços de 
manutenção sejam feitos sem qualquer 
problema. Ao desmontar a Bora só 
tem que desligar um cabo (funcional 
com unidade de assento standard e 
sem elevação de assento). Para facilitar 
ainda mais o transporte e os serviços 
de manutenção, as baterias podem ser 
retiradas de uma forma extremamente 
fácil.

Performance e conforto na condução 

A Bora dispõe de um sistema de 
suspensão sofisticado para uma 
condução excepcional e confortável no 
exterior. Disponível com motores de 6 e 
10 km/h.

Compacta e manobrável 

A mobilidade interior é conseguida 
através das dimensões compactas da 
Bora. Com os pneus mais estreitos 

esta característica torna-se ainda mais 
evidente. Consegue-se assim uma 
largura total inferior a 590 mm.

Unidade de assento 

destacável 

Puxe o cinto, levante o assento 
e desligue o cabo do comando 
para retirar o assento. Não podia 
ser mais fácil!

Características e opções
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sem 

G-Trac
®

®

Basculação e Elevação eléctrica

A Bora dispõe de uma elevação eléctrica de assento de 300mm que 
incorpora ainda uma basculação de assento com compensação , de 
0º a 28º.

Suspensão com molas 

Para uma tracção permanente e 
condução confortável, mesmo a 
alta velocidade.

G-Trac : como sobre uma linha de comboio !

O novo dispositivo G-Trac funciona como uma bussola electrónica 
(giroscópio) oferecendo excelentes capacidades de condução sem 
haver deslizes nem efeitos de "zig-zag" e evitar a instabilidade nas 
curvas ! G-Trac proporciona uma sensação de condução mais segura, 
mais confortável e menos cansativa para o utilizador. 

Unidade de assento Rígida 

Uma unidade de assento robusta 
e almofadada.

Invacare®

Bora
®

Unidade de assento Flex2 

Uma unidade de assento 
confortável disponibilizando um 
suporte postural excepcional. 
Compatível com a já bem 
conhecida gama Rea®.

Unidade de assento standard 

Disponível com encosto 
regulável em tensão para uma 
adaptação individual.

Baterias destacáveis 

As caixas independentes das 
baterias deslizam fora e para 
dentro sem esforço. 
Os conectores de alta qualidade 
ligam-se automaticamente.

Características e opções
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Standard 

 

Flex2 

Rígido 

Standard 

Flex2 

Rígido 

440 - 480 mm 1

 

390 - 430, 440 - 480, 

490 - 530 mm 2

440 - 480, 400 - 440, 

340 - 370 mm 3

-2°, 10°, 22°, 34°, 

46° 12, 2- 22°

0° - 30° /  

0° - 20° 11

0° - 30° /  

0° - 22° 12

40 Ah

410, 460, 510 mm

 

430 - 510 mm

 

300, 330, 350, 

380, 440, 480 mm

590 / 620 mm 6 

590 / 620 mm 6 

590 / 620 mm 6

1600 mm

1630 mm 11

460 mm 4 /  

470 - 770 mm 11

460 mm 4 /  

470 - 770 mm 11

460 mm 4 /  

470 - 770 mm 11

940 / 950 mm 11

980 / 990 mm 11

1050 / 1060 mm 11

60 mm 8

480 / 540 mm 4

 

560 mm 4 

430 / 570 mm 4

1160 mm 7 

1210 mm 11

1160 mm 7 

1210 mm 11

1160 mm 7

1210 mm 11

18% (10°)

290 - 360 mm 4

 

240 - 310 mm, 

260 - 340 4

190 - 320 mm 4

820 / 840 mm 6 

820 / 840 mm 6 

820 / 840 mm 6 

2 x 230 W

290 - 470 mm 4, 5

 

290 - 470 mm 4, 5 

200 - 480 mm 4, 5

98 kg 10

94 kg 10

91 kg 10

30 km 9

0° - 20° / 0° - 28° 11

 

0° - 20° / 0° - 28° 11 

0° - 20° / 0° - 28° 11

130 kg 

130 kg 

130 kg 

6 / 10 km/h

Dados técnicos

Cores do chassis

1/  Almofada de assento 430 mm
2/  Almofada de assento 380 mm, 430 mm e 480 mm
3/  Estofo de assento 430 mm, 390 mm e 330 mm
4/  Medida sem a almofada de assento/estofo
5/   Certas profundidades de apoios de pernas são 

restritas a um tipo de apoio de pernas especiais

Preto

Vermelho eléctrico

Azul transparente

Cinzento metálico

6/  Depende da medida da forqueta
7/  Inclui apoios de pernas standard
8/  100 mm com kit trepa passeios
9/  De acordo com a norma ISSO 7176
10/  Peso total depende do tipo de configuração.
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