
A forma mais simples de mobilidade

A Mirage da Invacare é uma cadeira de rodas eléctrica que proporciona 
aos seus utilizadores conforto e segurança através do equilíbrio ofere-
cido quando conduzida em superfícies irregulares.
O seu design compacto e manobrabilidade excelente dá à Mirage uma 
inigualável performance em ambientes interiores.

Invacare®

Mirage
®
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Encosto reclinável

A reclinação manual do encosto 
permite passar da posição activa 
para a posição de descanso.

Invacare®

Mirage
®

Dados técnicos

Invacare Mirage é totalmente 
desmontável (sem ferramentas) 
para facilitar o transporte.

Opções

Fácil de transportar

A Mirage é muito fácil de encartar para 
transporte. As baterias retiram-se facil-
mente, evitando uma incómoda posi-
ção de elevação. O inovador sistema de  
aperto do assento torna a cadeira mais 
rígida durante a sua condução mas 
desaperta-se com facilidade quando 
se encarta a cadeira. Se necessário o 
encosto pode ser facilmente retirado 
desapertando dois manípulos.

Manobrabilidade e Segurança

A Mirage da Invacare tem uma estética 
que oferece um aspecto moderno, bem 
como, uma condução segura e estável. 
Manobrar a cadeira é muito fácil, espe-
cialmente em espaços compactos, dada 
a sua precisão.

Apoio de pernas rebatíveis 

para o interior e exterior

Cores do Chassis Estofos

Mirage 400, 450, 500 mm
+50 mm ajustáveis

Standard 14° fixo
Reclinável 3° - 35°

50 Ah 3

440, 500 mm

570, 610, 680 mm

1800 mm

470 mm 1

Standard 940 mm 
Reclinável 970 mm

60 mm / 100 mm 4

450 mm

1070 mm 2

15,8% (9°)

270 - 340 mm

380 mm

110 W / 350 W 5

350 - 460 mm

72 kg

50 Ah – 25 km 6

Standard 80°
Elevatórios 80° - 0°

120 kg

6 km/h

1/ Acima da tela de assento
2/  Inclui apoios de pés standards e rodas anti volteio
3/  Não disponível para largura de assento 350 mm
4/ Inclui trepa passeios

5/ Pico de potência
6/ peso máximo utiliz. 120 kg - 25 kg
Em caso de falta de indicações, os valores são representados 
com largura de assento de 450 mm

Mirage

Mirage

Vermelho 
transparente

Cinza prata 
metalizado

Azul transparente Verde metalizado Nylon preto
(Retarda a combustão)
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