
Segura, robusta e fiável

A Invacare Leo é uma scooter de 4 rodas projectada para todos aqueles 
que valorizam a sua independência e desejam sair sozinhos. Segurança 
é uma das características chaves da Leo, mas isto não faz com que a 
sua elegância passe despercebida.
A Leo, proporciona aos utilizadores a liberdade e confiança para apreciar 
as suas saídas diárias essenciais bem como as saídas de lazer. Com 
padrões exactos e elevados de engenharia de projecto e de segurança, 
a Invacare Leo vai sem duvida seduzir um novo padrão de mercado.

Invacare®

Leo
®
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Invacare Leo 470 mm 410 mm 460 - 560 mm 475 mm 590 mm 1220 mm 59 kg (sem baterias) 
83 kg (com baterias)

136 kg 2 x 36 Ah 2620 mm 60 mm 70 mm 240 W

36 km 8 km/h

10°Invacare Leo

Invacare Leo

Características técnicas

Compacta

A Leo é uma mini scooter compacta 
muito fácil de desmontar e transportar 
para ir viajar para longe ou para longos 
passeios durante o fim de semana. Com 
uma condução suave e sendo de fácil 
manobrabilidade conseguimos contornar 
obstáculos em locais como shoppings, 
museus ou complexos de lazer.

Invacare®

Leo
®

Características

Desmontagem em 5 partes

Sem ferramentas, simples, 
rápido e fiável.

Luz de stop

As luzes traseiras acendem ao 
travar ou ao abrandar de forma 
a evitar colisões com outros 
utilizadores da via.

Assento confortável

O assento é giratório e regulável 
em profundidade. Os apoios de 
braços são rebatíveis.

Para uma condução segura e potente

A Invacare Leo oferece uma condução 
segura e tranquila sendo simples de con-
trolar e fácil de manobrar. A Leo possui 
um sistema inteligente de luzes indicado-
ras que se desligam automaticamente e 
uma de stop traseira para uma condução 
segura. O sistema de luzes foi projectado 
para que no caso de avaria de alguma luz, 
todas as luzes restantes continuem ainda 
a funcionar. 

Cinza prata

Cores de chassis

Azul Onyx Preto Vinil 

Estofo

77


