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Kompas

Invacare Kompas er en let, kompakt og praktisk sammenklappelig el-kørestol. Kompas kombinerer 
friheden og overskuddet ved at have en el-kørestol med den fleksibilitet, der kendes fra en manuel 
kørestol.

Kompas er ideel til personer, der ønsker at opretholde en aktiv og uafhængig livsstil.

Smart og praktisk
Kompas har et smart og moderne design, der gør 
den let at håndtere, samt hurtig og enkel at folde ud 
og folde sammen med et minimum af kræfter. 

Når Kompas er klappet sammen, fylder den ikke 
mere end en sammenfoldet manuel kørestol. Den 
kompakte størrelse er en fordel i forbindelse med 
opbevaring og transport.

Den kompakte størrelse gør det muligt at 
transportere Kompas i en normal personbil, når man 
skal på tur, på besøg, i sommerhus eller på ferie. 
Kompas er sammenklappelig uden at batteri eller 
andre dele skal afmonteres.

Det er dog muligt, hurtigt og let, at tage batteriet af 
og dermed reducere den samlede vægt ifm. løft.

Overskuelig og nem at 
betjene

Kompas er overskuelig og nem at betjene. 

Styreboksen er designet med store, tydelige 
og letforståelige knapper, batteriindikator og 
hastighedsregulator. 

Ladestik er placeret, så det er let at komme til.

Sikker og komfortabel

Kompas er sikker og komfortabel og tilbyder 
brugeren gode køreegenskaber.

Kompas kan anvendes både inden- og udendørs 
samt på forskellige underlag.

Li-ion batteriet sikrer en lang levetid med god effekt 
og kørestrækning til at komme omkring med familie, 
venner eller på egen hånd.

Til opbevaring under kørsel er der bag på ryggen 
placeret en lomme og under sædet en aftagelig 
nylonkurv.



5 EGENSKABER  
 

    Styresystem 
•  Let forståeligt styresystem med store tydelige 
knapper, batteriindikator og hastighedsregulator. 
•  Ladestik er placeret, så det er let at komme til. 

    Intelligent bremsesystem  
• Bremser automatisk, når joystick ikke er aktiveret og 
forhindrer utilsigtet kørsel. 

    Luftfyldte drivhjul 
• Luftfyldte drivhjul giver affjedring og sikrer en 
komfortabel og behagelig kørsel.

    Opbevaring 
• Til opbevaring under kørsel er der bag på ryggen 
placeret en lomme og under sædet en aftagelig 
nylonkurv.

    Frikobling 
• Let at betjene og gør det muligt at frikoble motorer 
og skubbe el-kørestolen manuelt.

    Større batterikapacitet 
• Det er muligt at tilkøbe større batterier, der giver en 
ekstra kørestrækning på op til 18 km på en opladning.

Yderligere egenskaber

Tilpasning 
    Den højdejusterbare  
ryg giver en god støtte 
og komfort, også til høje 
personer.

    Fodpladerne kan 
justeres i 3 højder og er 
forsynet med skridsikker 
overflade, der giver 
god understøttelse til 
fødderne.

Anti-tipper  
    Giver ekstra sikkerhed under 
kørsel, samt stabilitet ifm. 
transport og opbevaring i 
sammenklappet og oprejst 
position.

Let og enkel 
sammenklapning 

    Enkel og ubesværet at 
folde sammen.

    Kompakte dimensioner 
på 590 x 370 x 810 mm i 
sammenklappet tilstand.

Aftageligt Li-ion batteri   
    Li-ion batteri med batteriindikator og 
ladestik. Batteriet er certificeret efter 
luftfartsselskabernes anvisninger.

    I modsætning til mange andre 
sammenklappelige 
kørestole er det ikke 
nødvendigt at fjerne 
batteripakken for 
at folde kørestolen 
sammen.
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Kompakt og let 
    Det kompakte og smarte 
design i kombination 
med en vægt på under 
21 kg., gør det muligt at 
transportere Kompas i en 
almindelig personbil.
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Tekniske data 

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

Sort med 
mønster

Sort og grå

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde 
fra gulv 

Sammen-
foldet 

Chassis-
bredde 

Totallængde 
inkl. 

benstøtte 

Totalhøjde 

Kompas 460 mm 420 mm 520 mm 590 x 370 x  
810 mm

590 mm 970 mm 950-1000 mm

Vægt Max. 
brugervægt 

Batteri-
kapacitet 

Batterivægt Motoreffekt Vende-
diameter  

Frihøjde 

Kompas 20,9 kg 
u/batteri

115 kg 24 volt / 11,4 ah
li-ion batteri

2.1 kg 70 Watt 825 mm 30 mm

Max. hældning Kørestrækning Hastighed Drivhjul Svinghjul 

Kompas 6° 11 km 6,4 km/t 8” luftfyldt 7" massiv


