
Comfortabel en ondersteunend
De Invacare Comet HD staat bekend om het veilig, snel en plezierig 
rijden. Dit robuuste outdoor voertuig is ideaal voor gebruikers met 
een gewicht tussen de 150 kg tot 220 kg. Uitgerust met diverse 
veiligheidsvoorzieningen, zal deze krachtige scootmobiel u naar uw 
bestemming brengen in de meest veilige en directe manier. De 
grote extra gepolsterde contour zitting samen met vier afzonderlijke 
verstelbare veringen zorgen voor een comfortabele rijervaring. 
De Comet HD is ontworpen om extra gewicht capaciteit mogelijk 
te maken en is geslaagd voor de grondige tests van de Duitse 
TÜV testlaboratorium. De scootmobiel voldoet aan alle Europese 
standaardnormen.
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Tot 220 kg
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Technische gegegevens

Uniek veersysteem  
Dit systeem heeft zich bewezen 
in de professionele mountain-
bike industrie. Het zorgt voor 
een eenvoudige, onafhankelijke 
veerafstelling. 

Comfortabel gevoel

De XL gevormde stoel is ontwikkeld 
in samenwerking met therapeuten om 
een optimaal zitcomfort te waarborgen. 
De zitbasis en de in hoogte en breedte 
verstelbare armleuningen zijn versterkt 
om te zorgen voor extra ondersteuning 
en kunnen gemakkelijk worden gebruikt 
als ondersteuning bij het op-en afstappen 
van de scootmobiel. Het zitcomfort kan 
worden verhoogd door gebruik te maken 
van de pneumatische lumbaal steun. 

Duurzaam design en kracht in één

Ook gebruikers met een gewicht tot  
220 kg, hoeven zich geen zorgen te 
maken over veiligheid met de Comet HD. 
Tijdens het ontwerpproces is rekening 
gehouden met alle aspecten om de 
stabiliteit en veiligheid te waarborgen van 
de scootmobiel.

Versterkte zit kolom
De dikkere wanddikte van de zit-
kolom zorgt voor stabiliteit van 
de zitting.

Verstrekte armsteun 
Zorgt voor meer ondersteuning 
bij het op- en afstappen van de 
Comet HD.
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Eigenschappen 

Invacare  
Comet HD

660 mm 530 mm 440 - 515 mm 610 mm 660 mm 1475 mm 148 kg

220 kg 2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm

10° 650 W / 1800 W** 50* km 10 km/u
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Zwart vinyl

Bekleding

96 kg
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135 mm

* 10 km/u
** Piek prestatie 

Tot 220 kg


