
Oplev naturen med kraftfulde 
motorer og et overlegent 
affjedringssystem.

Comet® Alpine+

Trusted Solutions,
Passionate People®



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

Hører du til dem, der elsker at køre i naturen og i et, til tider, 
udfordrenden terræn, der kan være for udfordrende for en 
traditionel el-scooter, så er Comet Alpine+ den perfekte løsning. 

Comet Alpine+ er robust og kraftfuld, og dens køreegenskaber 
giver dig frihed til at udforske naturen.

Comet Alpine+ kan skræddersys efter dine behov, så du får en 
pålidelig, kraftfuld og stilfuld el-scooter lige efter dit hoved.

• Kraftfuld og robust
• Fremragende til kørsel i naturens ujævne terræn
• Sikkerhed i højsædet

Egenskaber og tilbehør

Comet Alpine +

Rygbredde Sædedybde
Sædehøjde fra 

gulv Ryghøjde Chassisbredde Totallængde Vægt

510 mm 460 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

630 mm 665 -  
685 mm

1450 mm 143 kg

Max. 
brugervægt

Batterikapacitet Vendediameter
Max. højde på 
forhindringer Frihøjde Max. hældning

160 kg

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

Kørestrækning Hastighed Motorer

49 km 10 km/tComet Alpine +

PolstringFarver

SortHvid

Allium blå 2 Jadegrøn 2 Beige 2

KobberRubinrød Krom

Sølv 2

Blå

Rød 2

Scan her for få 
adgang til websiden  

invacarecarescooter.com.

1. Max. effekt

2. Denne farve kan bestilles efter aftale.
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Fremragende til kørsel i naturen

Uanset om du kører i ujævnt 
terræn eller på stejle og 
udfordrende bakker, giver 
Comet Alpine+ dig fremragende 
manøvredygtighed og 
kraftoverskud uden at gå på 
kompromis med sikkerhed eller stil. 
Takket være de kraftfulde motorer 
og den fantastiske affjedring kan 
du nyde naturen med Comet Alpine+ 
med fuld kontrol.

Godkendt og certificeret

Comet Alpine+ er godt beskyttet 
mod rust, vand og snavs. Det er 
vigtigt for dig, som ofte kører 
i naturen på beskidt og vådt 
underlag.

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

Sædeaffjedring

Sikrer ekstra god komfort 
og affjedring under 
kørsel.

Elektrisk sædehejs

Sædehejset justeres 
elektronisk til den 
ønskede højde.

God affjedring

Comet Alpine+ har en god 
og solid affjedringen, 
der giver en sikker og 
komfortabel kørsel


