
Geniet van de vrijheid

Colibri

Stijlvolle, lichtgewicht en meeneembare scootmobiel

Ontworpen met Invacare Litelock™ technologie



De kleine scootmobiel Invacare Colibri® is elegant, 
gebruiksvriendelijk en kleurrijk, ontworpen voor 
hen die een compleet onafhankelijke leefstijl 
hebben.

Dankzij het gepatenteerde LiteLock™ systeem 
is de Colibri® zonder gereedschap gemakkelijk 
demonteerbaar en eenvoudig op te bergen in de 
ko� erbak van de auto. Met zijn kleine omvang 
is de Invacare Colibri uitzonderlijk wendbaar in 
smalle of beperkte ruimtes. Er is keuze uit een 
reeks trendy, verwisselbare accentkleuren om uw 
unieke ontwerp te realiseren. 

Rugbreedte Zitdiepte Zithoogte Rughoogte Totale breedte

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm

Totale lengte Ledig gewicht Max. gebruikers 
gewicht

Accu capaciteit Draaicirkel

1010 mm 44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah) 136 kg 2 x 12 Ah

2 x 18 Ah 2200 mm

Technische gegevens

    Grotere set wielen als 
keuzemogelijkheid 

    Extra zware accu 

    Accu kan direct op 
de Colibri of los ervan 
worden opgeladen 

Set grotere wielen en 
accu (optie)

    Comfortabele, draaibare 
zitting biedt comfort 
tijdens het rijden 

    Voor nog meer 
comfort is er ook extra 
stoelvering verkrijgbaar 

Comfortabel

    Verwisselbare 
accentkleuren 

    Wissel de accentkleuren 
eenvoudig zonder 
gereedschap, met het 
clip-on-mechanisme

Accentkleuren

    Innovatief en 
gepatenteerd Invacare 
Litelock™ systeem 

    Kan gemakkelijk zonder 
gereedschap worden 
gedemonteerd voor snel 
en moeiteloos transport 

Eenvoudig 
transport

Max. drempelhoogte Max. veilige helling Vermogen Actieradius Max. rijsnelheid

45 mm 6° / 10.5% 200 W Tot 16 km 8 km/u
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Diamond 
Silver

Marble 
White

Jade 
Green

Jasper 
Red

Sapphire 
Blue

Beschikbare kleuren
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Meer informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Een kleine scootmobiel met 
een grote persoonlijkheid 


