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SCALAMOBIL S38

Kits eléctricos Alber para cadeiras manuais

NOTA DE ATENÇÃO!!! 
Antes de escolher o dispositivo Trepador de Escadas procure junto da INVACARE PORTUGAL validar 
a compatibilidade do sistema com a sua cadeira de rodas ou a possibilidade de demonstração nas 
escadas onde irá usar o dispositivo.

TREPADORES DE ESCADAS  

DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA

Modelo:

Nº Serie:

Largura de 
assento:

Tamanho da 
Roda Traseira:

Posição da Roda:

Tipo de Travão:

Altura Traseira:

Tipo de Cadeira 
(Manual Simples 
com com sistema 
de Basculação):

Equipada com 
Sistema de 
Posicionamento? 
(Sim/Não): 

1521111 SCALAMOBIL S38 trepa-degraus móvel 6 684,83

Código ISO 18 30 12  - Trepador de Escadas completo com punhos
de condução facilmente destacáveis, baterias integradas. Sistema de 
travagem automático em cada degrau.
Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à 
escolha
Altura máxima superada de cada degrau: 25 cm
Carregador de baterias incluído
Peso máximo do utilizador: 140 kg

Código Descrição P.R.P. €

1521111

Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução 
facilmente destacáveis, baterias integradas. Sistema de travagem automático 
em cada degrau. Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à 
escolha

Altura máxima superada de cada degrau: 25 cm

Carregador de baterias incluído

Trepador com possibilidade de instalação em cadeira d erodas já existente, com 
assento integrado ou com opção de sistema de adaptação universal para cadeira 
de rodas.

Peso máximo do utilizador: 140 kg

Alber®
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A seleção de um tipo de suporte é obrigatória quando o ScalaMobil for usado para aplicar na 
cadeira de rodas existente.

1457771 Suporte de fixação standard p/ S38 348,29

1466672 Suporte especial para cadeiras conforto 348,29

1457765 Suporte especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas 
(28-38 cm) e peso máx. uti. de 60 kg 348,29

Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil

1466961 Scalachair X3 para SCALAMOBIL S38 - Cadeira de interior dobrável 
com encaixes integrados para uso conjunto do ScalaMobil 2 016,95

Acessórios para Scalachair

1456345 Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3 168,53

1456850 Punhos de empurrar para Scalachair X3, par 168,53

1457914 Apoio de cabeça para Scalachair X3 191,00

1520414

SCALAPORT X7 (Kit de adaptação universal para cadeiras de rodas 
com largura de assento entre 35 cm e 55 cm. Acessório que permite 
usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair as rodas da cadeira 
nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas.
Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio. Recomendado 
para instituições ou como equipamento de acessibilidade em lugares 
públicos)
Nota: Se escolher esta opção não precisa de escolher nenhum 
suporte de fixação para cadeira de rodas. Lembrete: não funciona 
isoladamente, sempre em combinação com ScalaMobil S38

1 551,50

1490526 Kit adaptação encosto Scalaport (para cadeiras c/ largura de 
encosto de 25 a 40 cm) 67,41

Acessórios Scalamobil

1520455 Apoio de cabeça para Scalamobil S38 196,61

1456343 Cinto de segurança (aplicável em ScalaMobil S38; na cadeira de 
rodas; ou na Scalachair X3) 89,88

1519747 Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido 
para usar o Scalamobil) 337,05

1467584 Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar 
diametro do tubo do chassis da cadeira) 280,88

1520389 Pack de baterias adicionais para Scalamobil S38 280,88

1520413 Carregador de baterias para uso no automóvel 393,23

MONTAGEM Montagem em cadeiras de rodas já existentes 220,00

 Alber® SCALAMOBIL S38

Código Descrição P.R.P. €

1521111 + 1520414

ScalaMobil equipado com 
Scalachair X3


