
A combinação perfeita de conforto, 
segurança e fiabilidade

Invacare®  ORION METRO



Orion METRO

Quer aprecie uma viagem 
rápida para ir ao encontro dos 
amigos para almoço ou uma 
curta viagem ao mercado local, 
a Orion METRO é a escolha ideal.
A nova Orion METRO desenhada 
de forma ergonómica foi 
desenvolvida desde o início 
para se focar em aspetos 
chave, importantes tanto para 
novos utilizadores como para 
utilizadores sazonais. Como 
resultado, ela está equipada 
com uma variedade de 
características que asseguram 
aos utilizadores uma viagem 
segura, fácil e agradável.
A Orion METRO é a combinação 
perfeita de conforto, segurança 
e fiabilidade!

Condução controlada e robusta

O sistema de suspensão na compacta 
Orion METRO foi desenvolvido para que 
possa conduzir diariamente em vários 
tipos de pisos e terrenos, permitindo 
que relaxe e desfrute de uma viagem 
controlada com conforto. O seu motor 
poderoso combinado com rodas pneu-
máticas de 11’’ vão levá-lo de forma suave 
e segura por entre os obstáculos ou 
terrenos irregulares.

Segurança 

Adicionalmente ao sistema de luzes 
único, a Orion METRO é equipada com 
um sistema eletrónico de redução de 
velocidade que reduz automaticamente 
a velocidade nas curvas, garantindo 
sempre segurança e manobras 
confortáveis. Além disso, a alavanca de 
bloqueio duplo previne que a scooter se 
desengate acidentalmente. Estas carac-
terísticas em combinação com os testes 
realizados no laboratório Alemão TÜV, 
garantem segurança desde o início com 
a Invacare Orion METRO.

Simplicidade e facilidade de 
manutenção

Os componentes de qualidade tornam 
a Orion METRO numa scooter não só fiável 
mas também de fácil manutenção. Basta 
retirar a parte superior da proteção para 
aceder às baterias, parte eletrónica, 
motor e cabos. 

A parte eletrónica e o motor estão 
protegidos contra a corrosão e água  de 
forma a evitar avarias desnecessárias.



Características e opções

Redução automática da 
velocidade

Reduz a velocidade 
nas curvas para uma 
segurança adicional.

Travão de mão

Garante uma travagem 
imediata se necesário.

Regulação da coluna de 
direção

O utilizador pode ajustar 
a coluna de direção às 
suas necessidades.

Volante ergonómico

O tamanho, curvatura 
e material do volante 
garantem conforto 
e estabilização na 
condução.

Luz de travagem

Clara e brilhante, avisa 
quando a scooter 
abranda.

Alavanca de bloqueio 
duplo

Previne que a 
scooter se desengate 
acidentalmente.

Personalize a sua scooter com carenagens 
coloridas a acessórios

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de 
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo. 
Para saber mais visite o nosso microsite em:  
www.invacarescooter.com.

Adaptador USB

Perfeito para carregar 
o telefone ou tablet em 
viagem - basta ligar e 
seguir!

Suporte de copo 
rebatível

Ideal para transportar 
copos ou garrafas, 
o suporte pode ser 
rebatido quando não 
está em uso. 
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Orion Metro

1. Pico de performance

510 mm 470 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

490 mm 660 mm 1270 mm 110 kg

57 kg 136 kg 2 x 12 V/50 Ah 
(C20) AGM

260 0mm 80 mm 78 mm 6°

54 km  10 km/h 240 W / 600 W ¹ 

Orion Metro

Orion Metro

Dados técnicos

Largura do 
encosto

Profundidade de 
assento

Altura 
assento-chão

Altura do 
encosto Largura total

Comprimento 
total Peso

Parte mais 
pesada

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Diâmetro de 
viragem

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos Distância do solo Max. inclinação

Autonomia
Velocidade 

máxima
Capacidade do 

motor

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

EstofoCor das carenagens

Preto vinilBranco mármore Azul safira Verde Jade Beige Bronze

Vermelho carmim Cromado Prateado Azul elétrico Vermelho


