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Básica em duas partes: a mais 
leve

• Rampa telescópica em duas
partes e de alumínio

• Leve: 8,8 kg o par
• Superfície anti-derrapante
• Sistema de bloqueio

Quick2go Compact em três 
partes: a mais compacta

• Rampas telescópicas em 3
partes e em alumínio

• Compactas: comprimento das
rampas dobradas - 87 cm

• Superfície anti-derrapante
• Sistema de bloqueio e pegas

para transporte

Rampa dobrável a meio em 
alumínio

• Rampa em monobloco,
dobrável a meio e em alumínio

• Simples e rápida de colocar
• Pega para transporte

Rampas básicas, Quick2go Compact e monobloco

A Invacare oferece agora uma gama de rampas que vão ao encontro das várias necessidades 
dos utilizadores: telescópicas ou dobráveis, em duas ou três partes ou em monobloco.

Os três modelos disponíveis têm características e desempenhos diferentes de forma a ir ao 
encontro das várias necessidades de superação de obstáculos por parte do utilizador ou 
cuidador, sem qualquer tipo de esforço.

Características técnicas

Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

Rampa básica Rampa Quick2go 
Compact

Rampa dobrável a meio 
em alumínio

Referência 1654128 1654129 1654130
Performances
Comprimento rampa fechada 121 cm 87 cm 182,40 cm 
Comprimento rampa aberta 210 cm 200 cm 182,40 cm
Largura total 19,40 cm 23,72 cm 71,40 cm
Largura interior 14,5 cm  18 cm  69 cm 
Capacidade máxima 270 kg 260 kg 300 kg
Altura máxima do obstáculo * 13 cm 12 cm 11 cm
Altura máxima do obstáculo ** 42 cm 40 cm 36 cm 
Características
Altura (rebordos) 4,4 cm 5 cm 3,5 cm
Peso do produto 8,8 kg (o par) 13,6 kg (o par) 13,9 kg
Superfície anti-derrapante Sim Sim Sim
Sistema de bloqueio Sim Sim Não 
Sistema de encarte Telescópica Telescópica Dobrável

* Para uma cadeira de rodas manual ou elétrica com um único utilizador

** Para uma cadeira de rodas manual com o utilizador e a ajuda de uma terceira pessoa


