Orion® METRO

De perfecte combinatie van comfort,
Trusted Solutions,
veiligheid en betrouwbaarheid
Passionate People®

Orion METRO

Of u nu geniet van een uitstapje met vrienden
of een korte dagtrip naar de lokale winkels,
de Orion METRO is de ideale keuze om u daar te
brengen.
De nieuwe, gebruiksvriendelijke Orion METRO is
in alle opzichten ontworpen om te focussen
op de hoofdaspecten die belangrijk zijn voor
zowel nieuwe als ervaren scooter gebruikers.
Daarom is de Orion METRO uitgerust met talloze
functies om gebruikers een veilige, prettige en
gemakkelijke rit te garanderen.
De Orion METRO is de perfecte combinatie van
comfort, veiligheid en betrouwbaarheid!
•

Gecontroleerde en stevige aandrift

Het veersysteem op de compacte Orion METRO
is ontworpen om verschillende dagelijkse
rijomstandigheden ontspannen en gecontroleerd aan
te kunnen zodat u kunt genieten van de rit.
De krachtige motor, in combinatie met 11”
luchtbanden, neemt u soepel en veilig mee over
obstakels of oneffen terrein.

Veiligheid staat centraal
Naast een uniek verlichtingssysteem beschikt
de Orion METRO over een ingebouwd elektronisch
snelheidsreductie systeem, dat automatisch de
snelheid in bochten verlaagt en gebruikers in staat
stelt veilige, comfortabele manoeuvres te maken.
Daarnaast voorkomt de twee-staps
motorontkoppelingshendel onbedoeld wegvallen
van de aandrijving. Deze kenmerken, gecombineerd
met uitgebreide onafhankelijke laboratoriumtesten
van de Duitse TÜV, maken dat veiligheid voorop
staat bij de Invacare Orion METRO .

Snel en eenvoudig in onderhoud
Door gebruik van kwalitatief hoogwaardige
onderdelen, hebben we de Orion METRO zowel
betrouwbaar als onderhouds toegankelijk gemaakt.
Verwijder eenvoudigweg de bovenkap om toegang te
krijgen tot de batterijen, elektronica, motor en kabels.
De vitale delen, zoals de elektronica en de motor
worden beschermd tegen corrosie en water om te
voorkomen dat vuil onnodige storingen veroorzaakt.

Kenmerken en opties

4-wiel Orion METRO

3-wiel Orion METRO

Instelbare stuurkolom

Ergonomisch stuur

Handrem

Remlicht

Gebruikers kunnen
eenvoudig de
stuurkolom afstellen op
de gewenste positie.

Zorgt voor een
eenvoudigere en
toegankelijkere controle
over het stuur.

Zorgt voor een
onmiddellijke stop indien
vereist.

Een duidelijk zichtbaar
remlicht dat automatisch
aangaat wanneer de
scooter vertraagt.

Motorontkoppelingshendel

Automatische
snelheidsreductie

Personalisser uw scooter

Twee-staps vrijloop
voorkomt dat de scooter
per ongeluk in de
vrijloop komt.

Vermindert automatisch
zijn snelheid in bochten
en dit voor een hoger
veiligheidsgevoel.

Kies uit 10 chassiskleuren en meer dan 25 accessoires
om uw scooter aan te passen naar uw persoonlijke stijl.
Voor meer informatie, neem een kijkje op
www.invacarescooter.com/belgie-nl/.

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

Zitdiepte

Zitting naar
vloerhoogte

Hoogte
rugleuning

Totale breedte

Totale lengte

Leeggewicht

3-wiel

510 mm

Comfort en Deluxe:
470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm
Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

660 mm

1240 mm

103 kg

4-wiel

510 mm

Comfort en Deluxe:
470 mm
Premium: 460 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm
Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

660 mm

1270 mm

110 kg

Gewicht
zwaarste deel

Max. gebruikers
gewicht

Batterijcapaciteit

Draaicirkel

Max. beklimbaar
obstakelhoogte

Bodemspeling

Max.
veiligheidshelling

kg
3-wiel
4-wiel

TOTAL PRODUCT WEIGHT

52 kg

136 kg

2 x 12 V/50 Ah
(C20) AGM

2250 mm

80 mm

78 mm

10°

57 kg

136 kg

2 x 12 V/50 Ah
(C20) AGM

2600 mm

80 mm

78 mm

10°

Max. rijafstand

Max. rijsnelheid

Motorcapaciteit
1.

3-wiel

54 km

6 / 10 / 12 km/u

6 km/u: 240 W / 500 W ¹
10 km/u: 240 W / 600 W ¹
12 km/u: 550 W/ 1500 W ¹

4-wiel

54 km

6 / 10 / 12 km/u

6 km/u: 240 W / 500 W ¹
10 km/u: 240 W / 600 W ¹
12 km/u: 550 W/ 1500 W ¹

Piek vermogen

Chassiskleuren

Bekleding

Marble White

Electric Blue

Jade Green

Luxor Beige

Crystal Copper

Carmine Red

Iconic Chrome

Diamond Silver

Sapphire Blue

Jasper Red

Invacare N.V.
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: marketingbelgium@invacare.com Belgium
www.invacare.be
© 2017 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk.
Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Orion METRO - BE - 07/2019

Black Vinyl

