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Invacare Comet PRO er for dig, som 
vil have høj siddekomfort, køre lidt 
længere og lidt hurtigere. 

Comet PRO giver dig masser af 
komfort og overskud, uanset om 
du skal en tur ud at handle, på tur 
i nærområdet eller længere ture 
rundt i byen.

Comet PRO er en stor solid, pålidelig 
og stabil scooter, som du vil føle 
dig tryg og sikker på i trafikken, på 
stier i parken eller, hvor du vil have 
dit daglige kørselsbehov.

Comet PRO

Komfort, ergonomi og stil

Comet PRO er ikke bare en sikker scooter 
- den har også fremragende komfort, 
ergonomi og køreegenskaber.

Comet PRO har mange smarte egensk-
aber, der er kombineret i et smart og 
stilfuldt design.

Comet PRO har affjedring på alle 4 hjul, 
store hjul, stærk motor og lang køre-
strækning. Du kan med ro i sindet stole 
på, at Comet PRO bringer dig sikkert hen, 
hvor du ønsker det.

Comet PRO er et godt valg for dig, der 
ønsker at komme stilfuld, komfortabelt 
og sikkert rundt på længere ture.

Godkendt og certificeret

Comet PRO er forsynet med kraftige LED 
lygter, blinklys og bremselys. Således 
er det tydeligt at se Comet PRO i mørke, 
ved nedsat sigtbarhed eller for bagved-
kørende, når der bremses.

Comet PRO er udstyret med en sikker-
hedsfunktion, der reducerer farten, 
når du kører i kurver eller drejer om 
hjørner. Således at du føler, at du styrer 
scooteren og ikke omvendt.

Ønsker du ikke hastighedsreduktionen 
skal være aktiv, kan den frakoblet via 
en kontakt i kontrolpanelet.

Comet PRO har været forbi TÜV - 
verdens største og mest respekterede 
institut for certificering af tekniske 
produkter - hvor Comet PRO er testet, 
godkendt og certificeret.



Egenskaber og tilbehør

Elektronisk 
fartreduktion

Sænker automatisk 
farten, når der drejes. 
Det giver en komfortabel 
og sikker kørsel.

Moderne display

Et moderne og intuitivt 
display gør det let 
og overskueligt at 
kontrollere scootere.

Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtig 
og nemt justeres efter 
ønsker og behov.

Ergonomisk styr

Forhindrer udmattelse 
i arme og hænder på 
længere køreture.

Bremselys

Bremselygten advarer 
bagvedkørende om, at 
scooteren sænker farten.

To-trins 
frikoblingssystem

Dette unikke koncept 
forhindrer, ved hjælp af et 
to-trins frikoblingssystem, 
at scooteren kan trille 
ukontrolleret.

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov

Skræddersy din scooter efter ønsker og behov. Se 
mere om dine muligheder, det store udvalg i farver, 
tilbehør etc., på vores website:  
www.invacarescooter.com.

Komfortabel affjedring

En god affjedring på alle 4 hjul virker 
støddæmpende og giver større stabilitet, optimal 
kørekomfort og sikker manøvrering.

Retningsstabilitet

God retningsstabilitet minimerer behovet for 
korrigering, selv ved høje hastigheder, hvilket giver 
ekstra sikkerhed og stabilitet.



Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Comet Pro

1. Max. effekt

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

490 mm 665 mm - 685 mm 1450 mm 136 kg

63 kg 160 kg 2 x 12 V/75 Ah 2750 mm 100 mm 100 mm 10°

55 km 15 km/t 550 W / 1600 W ¹

Comet Pro

Comet Pro

Rygbredde Sædedybde
Sædehøjde fra 

gulv Ryghøjde Chassisbredde Totallængde Vægt

Tungeste del

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. brugervægt Batterikapacitet Vendediameter
Max. højde på 
forhindringer Frihøjde Max. hældning

Kørestrækning Hastighed Motorer

PolstringFarver 

SortHvid

Allium blå 1 Jadegrøn 1 Beige 1

KobberRubinrød Krom

Sølv 1

Blå

Rød 1

1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

Scan her for få 
adgang til websiden  

invacarecarescooter.com.
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