
Invacare Banjo   1452442

Simplicidade e funcionalidade para mais 
conforto

O Invacare Banjo é muito simples de utilizar: 
• Sistema de travagem simples, por cabos
• Equipado de travão de parque
• Sistema de encarte fácil de manipular
• Porta bengalas, cesto e tabuleiro de série

É muito confortável e funcional :
• Grande espaço entre o chassis e 

punhos para que o utilizador fique bem 
posicionado.

• Possui punhos anatómicos que permitem 
um bom apoio e fácil acessibilidade ao 
travão.

Andarilho Dobrável 3 rodas

• Punhos ergonómicos reguláveis em altura 
para melhor posicionamento

• Sistema de encarte muito simples para 
facilitar transporte e arrumação

• Sistema de travagem por cabos
• Equipado de travão stop e de parque
• Pneus maciços para facilitar condução, 

travagem simples e longa duração das 
rodas

• Cesto dianteiro com tabuleiro e bolsa  
traseira  fornecidos de série

390 mm

610 mm

440 mm

660 mm

690 mm

Ø = 190 mm

710 - 980 mm

Invacare Delta  P429/2   1515533

810 - 940 mm

670 mm

600 mm
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Invacare Actio 2   1513721/1521861

Características Técnicas

O Invacare Actio 2 é um andarilho simples, 
bem proporcionado e elegante. O design 
leve e compacto facilita o acesso a espaços 
estreitos. Com o andarilho Actio 2, ideal 
para um estilo de vida ativo, aprecie as suas 
deslocações no interior, com toda a segurança.

Conforto Extra 

Aprecie o conforto do assento almofadado.

Design discreto

A estrutura estreita permite aceder a 
espaços reduzidos. Encartado fica ainda mais 
compacto para fácil arrumação.

Actio 2 encartado 

410 mm

550 mm

380 mm

530 mm
630 mm

Ø = 110 mm

740 - 1000 mm

Banjo 1452442 Delta 1515533 Actio2

Diâmetro rodas dianteiras (mm) 190 190 100

Diâmetro rodas traseiras (mm) 190 190

Peso (kg) 9 6,5 5,6

Peso máx utilizador (kg) 130 135 100

Cor Cinza Bordeaux Cinza

Garantia (anos) 2 2 2


