
Een kleurrijke uitstap in alle  
veiligheid en eenvoud

Colibri®

Trusted Solutions,
Passionate People®



Demontage zonder 
moeite

Minder dan een 
minuut is alles 
wat u nodig hebt 
om de Colibri te 
demonteren.

Kenmerken en opties

Set grotere wielen en 
baterijpakket (optie)

Perfect om grotere 
afstanden mee af te 
leggen en op ongelijk 
terrein te rijden. Kies 
waar u de batterij wilt 
opladen: direct op de 
Colibri of los ervan.

Technische gegevens

Invacare Colibri

Breedte 
rugleuning Zitdiepte

Zitting naar 
vloerhoogte

Hoogte 
rugleuning

Breedte driv-
ing unit

Obstakel- 
hoogte

Max. veilig-
heidshelling

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm 45 mm 6° / 10,5%

Invacare Colibri
4-wiel 

3-wiel

Motor-  
capaciteit

Max. rijafstand
Max. 

rijsnelheid Totale lengte Leeggewicht
Max. gebruik-

ersgewicht
Batterij- 

capaciteit

200 W

Tot 16 km 

Tot 16 km

8 km/u 

8 km/u

1010 mm 

1010 mm

44 kg (12 Ah) 
49 kg (18 Ah)
42 kg (12 Ah) 
46 kg (18 Ah)

136 kg 

136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah
2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

Chassiskleuren

Draaicirkel

2200 mm 

1940 mm

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op  
www.invacare.be. 

De nieuwe microscooter 
Invacare Colibri is elegant, 
gebruiksvriendelijk en kleurrijk, 
ontworpen voor hen die een 
compleet onafhankelijke leefstijl 
hebben.

Dankzij het gepattenteerde 
LiteLock™ systeem is de Colibri 
zonder gereedschap gemakkelijk 
demonteerbaar en eenvoudig 
op te bergen in de koffer van uw 
wagen. Met zijn kleine omvang is 
de Invacare Colibri uitzonderlijk 
wendbaar in smalle of beperkte 
ruimtes. U heeft bovendien 
de keuze uit een reeks trendy, 
verwisselbare accentkleuren om 
uw unieke ontwerp te realiseren.
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Sapphire Blue Jasper Red Jade Green Marble White Diamond Silver

Meer comfort

De zachte, gevoerde 
zitting geeft comfort 
tijdens het rijden. 
Voor nog meer 
comfort is er ook een 
‘easy fit’ zittingvering 
verkrijgbaar.

BANDEN 
LATEN GEEN 
SPOREN NA

Gepattenteerd 
demonteersysteem 

LiteLock™


