Invacare®

SCOOTERTILBEHØR

Den perfekte kombination af komfort,
sikkerhed og pålidelighed.

Deluxe sidespejl

Vindskærm

USB adapter

Flaske-/kopholder

Øger sikkerheden, giver
bedre udsyn og overblik
over for brugeren.

Beskytter mod vind og
kulde når det er koldt
og/eller blæser.

Gør det muligt oplade
mobil, tablet eller GPS
på køreturen.

En praktisk og sikker
løsning, når der
medbringes drikkevarer
på turen.

Stokkeholder

Rollatorholder

Iltflaskeholder

XL kurv

Giver mulighed for, at
medbringe en stok eller
krykker på køreturen

Giver mulighed for på
en sikker og forsvarlig
måde, at medbringe en
rollator på køreturen.

Giver mulighed for, at
iltpatienter kan fastgøre
en iltflaske på scooteren.

Tre gange så stor
frontmonteret kurv, der
giver mulighed for at
medbringe lidt mere på
turen.

Scootertilbehør

Punkterfrie- og
lavprofildæk

Sædeovertrækk

Sikkerhedsvest

Garageovertræk

Praktisk og vandtæt
overtræk til beskyttelse
af el-scooterens sæde.

Bliv mere synlig i
trafikken.

Beskytter din scooter
mod bl.a. snavs, regn og
sol.

Opbevaringsboks

Elektrisk sædehejs

Bagudmonteret kurv

Rygmonteret taske

Låsbar bagudmonteret
opbevaringsboks,
der giver ekstra
bagagekapacitet samt
sikker opbevaring af
mindre ejendele.

Sædehejset justeres
elektronisk til den
ønskede højde.

Stor robust
bagudmonteret
kurv, der giver ekstra
bagagekapacitet fx til
indkøbspose.

Taske i slidstærkt
materiale, der placeres
bag på ryglænet
og giver ekstra
opbevaringsplads.

Vælg punkterfriedæk
for øget sikkerhed
eller vælg lavprofildæk
for øget ydeevne.
Lavprofildæk fås i 11”, 12”
eller 13”.

Andet tilbehør
Andet tilbehør og reservedele der kan tilkøbes til din
Invacare scooter:

Sikkerhedssele

Kofanger

Sikrer let positionering,
sikrer mod
fremadskridning og
giver ekstra sikkerhed på
køreturen.

Kofangerne beskytter
din scooter ved påkørsel
og kan medvirke til
større sikkerhed og
længere levetid for din
scooter.
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Fodspeeder
Fodpladeforhøjer
Timetæller
Eksternt ladestik
Smartphone holder
Sædeaffjedring (til Comet Pro)
50 Ah GEL batterier
75 Ah AGM batterier
8 Ah oplader
10 Ah oplader

Besøg nedenstående website for yderligere
information www.invacarescooter.com.

