Comet® PRO

Kracht en prestaties in
een premium pakket

Trusted Solutions,
Passionate People®

Comet PRO

Een rondje langs de winkels? Een uitstapje naar
de stad of het platteland? De Comet PRO scooter
is niet bang voor afstand en brengt u veilig,
comfortabel en in stijl naar uw bestemming!
Zijn krachtige buitenshuis capaciteiten,
gecombineerd met gevorderde
veiligsheidskenmerken en opties, garandeert
een snelle, krachtige en betrouwbare rit.
Met zijn buitengewone rijprestaties en moderne
uitstraling, biedt de Comet PRO kracht en
prestaties in een premium pakket.
•

Premium prestaties en controle
Dankzij zijn verbeterde rijprestaties en 2 x 75 Ah
batterijen, kunt u met de Comet PRO langere en
vooral uitdagendere ritten maken, én zelfs verder
gaan dan de stadsgrenzen.
De grote 13” voor- en achterwielen, gecombineerd
met een voortreffelijk veersysteem, laten u op een
vlotte en veilige wijze comfortabel over stoepranden en obstakels rijden. Daarnaast zorgt de
automatische reductie van uw rijsnelheid voor extra
stabiliteit en veiligheid in bochten.

TÜV getest
De Comet PRO scooter heeft met succes alle tests
van het Duits testinstituut TÜV doorlopen, als
garantie dat de scooter volledig voldoet aan alle
eisen die worden gesteld door de meest recente
Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen.
Deze scooter is ook voorzien van een tweestaps motorontkoppelingshendel om onbedoeld
wegvallen van de aandrijving te voorkomen.

Compact en modern design
De Comet PRO werd ontworpen met de bedoeling
hem zowel comfortabel als nauwkeurig te maken.
De scooter biedt uitermate manoeuvreerbaarheid
en controle, zelfs door smalle en uitdagende
ruimtes. Daarnaast garandeert het ergonomisch
stuur een optimale rijpositie, die een aangename en
ontspannende reis mogelijk maakt.

Kenmerken en opties

Gevorderd veersysteem

Rechtuit stabiliteit

Voor een vlotte en comfortabele rit over oneffen
terreinen.

Houdt u in een rechte lijn bij hoge snelheden en dit
voor extra veiligheid en stabiliteit.

Instelbare stuurkolom

Ergonomisch stuur

Inituïtief LCD-display

Remlicht

Gebruikers kunnen de
stuurkolom eenvoudig
afstellen op de gewenste
positie.

Zorgt voor een
eenvoudigere en
toegankelijkere controle
over het stuur.

Een gemakkelijk
toetsenpaneel geeft u
het volledig vertrouwen
en controle over het
stuur.

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

Motorontkoppelingshendel

Automatische
snelheidsreductie

Personaliseer 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

Comet PRO

Zitdiepte

510 mm

Comfort en Deluxe:
470 mm
Premium: 460 mm

Gewicht
zwaarste deel

Max. gebruikers
gewicht

Zitting naar
vloerhoogte

Hoogte
rugleuning

Min. 440 mm
Max. 510 mm

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

Batterijcapaciteit

Totale breedte

Totale lengte

Leeggewicht

665 mm - 685 mm

1450 mm

136 kg

Draaicirkel

Max. beklimbaar
obstakelhoogte

Bodemspeling

Max.
veiligheidshelling

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

kg
Comet PRO

TOTAL PRODUCT WEIGHT

+/- 63 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Max. rijafstand

Max. rijsnelheid

Motorcapaciteit
1.

Comet PRO

10 km/u: 60 km
12,8 km/u: 59 km
15 km/u: 59 km

Piek vermogen

10 km/u
10 km/u: 550 W / 1300 W ¹
12,8 km/u 12,8 km/u: 550 W / 1500 W ¹
15 km/u
15 km/u: 550 W / 1600 W ¹

Chassiskleuren

Bekleding

Marble White

Electric Blue

Jade Green

Luxor Beige

Crystal Copper

Carmine Red

Iconic Chrome

Diamond Silver

Sapphire Blue

Jasper Red
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