
Sportief, robuust en betrouwbaar: de Invacare 
Comet

De Invacare Comet combineert veiligheid met comfortabel rijden, 
waarbij betrouwbaarheid voorop staat. Of het nu gaat om boodschappen 
doen of een uitdagende buitenrit, met deze snelle scootmobiel kunt 
u met een gerust hart op pad. Door het samenbrengen van stoere 
outdoorcapaciteiten, ergonomie en een mooie vormgeving is de Comet 
een uitstekende keuze voor al uw vervoerswensen.
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Remlicht 
Waarschuwt achterliggers dat 
de scootmobiel vaart mindert.

Voor veilig en gecontroleerd rijden

De Invacare Comet met zijn grote 
wielen, krachtige motor en instelbare 
vering (zowel voor als achter in het 
chassis) nodigt uit tot het aangaan 
van avontuur. Hij is uitgerust met een 
elektronische snelheidsbegrenzer (aan- 
en uit te schakelen) voor het nemen van 
bochten en elektronica die een zichtbaar 
en hoorbaar signaal geven wanneer 
de accu opgeladen dient te worden. 
Verder beschikt deze scootmobiel over 
een uitstekend verlichtingssysteem 
met koplampen, richtingaanwijzers die 
automatisch uit gaan als u deze per 
ongeluk aan laat staan en een krachtig 
remlicht.

Compact en goed uitgerust

De ergonomisch gevormde stuurkolom 
helpt u om precieze manoeuvres in 
kleine ruimtes uit te voeren waarbij alle 
bedieningsopties binnen handbereik zijn.
Daarnaast zorgt een zeer comfortabele 
stoel voor een goede zitmogelijkheid, 
eventueel met extra vering.

Eenvoud en gebruiksgemak

Door het gebruik van kwalitatief 
hoogwaardige componenten is de 
Comet betrouwbaar en gemakkelijk te 
onderhouden. De motor en elektronica 
worden beschermd tegen corrosie, vuil 
en waterschade. De nieuwe verlichting 

werkt onafhankelijk van elkaar wat ervoor 
zorgt dat de scootmobiel zichtbaar blijft 
als één van de koplampen uit gaat.
De Comet is uitvoerig getest door 
de TÜV en voldoet aan alle Europese 
veiligheidsnormen.

Instellen stuurkolom
Gebruikers kunnen het stuur 
gemakkelijk op hun persoonlijke 
hoogte instellen.

Ergonomisch stuur 
Gemakkelijk bedienbaar ook bij 
lange ritten.

Handrem 
Zorgt voor een onmiddellijke 
stop indien vereist.

Opties en accessoires
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Ingebouwde spatborden 
Beschermt elektronica en assen 
tegen vuil en water.

Opties en accessoires

2-staps vrijloop 
Voorkomt dat de scootmobiel 
per ongeluk in de vrijloop komt.

Automatische snelheidsbe-
grenzer 
Snelheid daalt wanneer bochten 
worden genomen om een veilige 
manoeuvre te bewerkstelligen. 
Is aan - en uit te schakelen.

Vering 
Kan zowel voor- als achterin 
worden aangepast voor een 
optimaal rijcomfort.

Elektrische zitlift
Brengt de zitting automatisch 
naar de gewenste hoogte.

Afsluitbare stuurkoffer
Veilige koffer voor waardevolle 
spullen.

Stoelvering
Voor een nog groter comfort 
tijdens het rijden.

Bekerhouder
Voor het bewaren van water of 
frisdrank.

Heavy-duty beschermhoes
Houdt de scootmobiel schoon 
en droog.

Laadkit voor thuis
Om de accu los van de 
scootmobiel op te laden.
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Technische gegevens

Moonstone zilver

Chassiskleuren

3 wielen

4 wielen

510 mm

510 mm

490 mm

490 mm

440 - 515 mm

440 - 515 mm

475 mm

475 mm

660 mm

660 mm

1450 mm

1475 mm

133 kg

136 kg

81 kg

84 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah

2 x 75 Ah

3130 mm

3260 mm

100 mm

100 mm

135 mm

135 mm

10 km/u : 250 W / 
1200 W***

12,8 km/u : 250 W / 
1200 W***

15 km/u : 250 W / 
1200 W***

60* / 55** km

60* / 55** km

10 / 12,8 / 15 km/u

10 / 12,8 / 15 km/u

Onyx blauw

Zwart vinyl

Bekleding

10°

10°

160 kg

160 kg

3 wielen

4 wielen

3 wielen

4 wielen

  * 10 km/u
 ** 12,8 km/u / 15 km/u
*** piek vermogen
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