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Eenvoudig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten

Niet denken - maar doen! In minder dan een minuut is de Colibri®  uit elkaar te 
halen voor transport.
 
Dankzij het unieke Invacare® LiteLock™ systeem kan de scooter gemakkelijk uit 
elkaar worden gehaald zonder gereedschap en past eenvoudig in de ko�erbak. 
 
De Invacare® Colibri® brengt je overal, waar je maar wilt! In het handige, ruime 
mandje aan de voorzijde kun je al je spullen goed kwijt.
 
Tot slot laten de wielen geen zwarte strepen achter op de vloer.
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Mix en match je eigen stijl, met gemak

Waarom zou een scootmobiel elke dag dezelfde kleur moeten hebben? 
Waarom zou hij niet matchen met je kleren of je stemming?

De Invacare® Colibri ® is ontworpen volgens de nieuwste trends. Je kunt dus de 
kleuren kiezen die jij het mooist vindt.

Je kunt naar keuze de kleurpanelen verwisselen. Hiervoor is geen gereedschap 
nodig, want het clip-on mechanisme is snel en eenvoudig en garandeert dat 
alles goed op z'n plek blijft - totdat je weer veranderen wilt.
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De Invacare® Colibri ®

De kleurrijke route naar 
comfortabel en veilig rijden



Veilig, wendbaar en comfortabel

Het Invacare® LiteLock™ systeem maakt het (de)monteren van de scootmobiel eenvoudig. 
Daarnaast zorgt het ervoor dat de scootmobiel stevig in elkaar zit, zodat er veilig gereden 
kan worden. Extra ingebouwde reflectoren bieden nog meer veiligheid.
De Invacare® Colibri® is ontworpen om één van de meest draagbare micro scooters op de 
markt te zijn. Met zijn kleine omvang biedt de Colibri® goede wendbaarheid in smalle, 
beperkte ruimtes.
Het ergonomische stuur biedt verschillende positioneringsopties voor de handen om 
vermoeide handen en gewrichten te voorkomen. De comfortabele gepolsterde zitting met 
elegante, witte stiknaden zorgt voor een comfortabele rit.
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Personaliseer uw Invacare® Colibri ®

Zittingvering voor meer comfort 
Voor verhoogd comfort kan de optionele veringsset worden gekozen. 
De robuuste zittingvering maakt een groot verschil op one�en terrein.

Kies voor 12 of 18 Ah accu's 
Voor diegenen die met een gerust hart verder willen rijden, is er een 
grotere accu verkrijgbaar. En, de accu opladen is eenvoudig - dit kan 
zowel op de scooter als los ervan, in de garage of in huis.

Beschermhoes 
Als je je scootmobiel buiten wil stallen kun je 'm beschermd 
wegzetten onder deze hoes. Zo blijft hij droog, zodat de werking 
goed blijft.

Kruk- en stokhouder
Voor hen die een kruk of stok nodig hebben.

Wielen 
De Invacare® Colibri® is er met kleine wielen voor in kleine ruimtes of 
een set grotere wielen voor buitenritten op one�en terrein op 
hobbelige straten.

Persoonlijke sleutel
Voor extra veiligheid kun je de scootmobiel op slot zetten met een 
persoonlijke sleutel. Omdat de cylinder met 2 sleutels komt, is het 
raadzaam wat reserve exemplaren te laten maken.

Mandje achterzijde
Het mandje voor achterop is perfect om te winkelen en kan zonder 
gereedschap worden vastgemaakt. Simpelweg plaatsen als het 
nodig is en opbergen als de boodschappen binnen zijn.
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Technische gegevens

2/ Tot 11km voor de 12Ah uitvoering

© 2016 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is 
correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om 
specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Compliant with the directive on the Restriction of the 
use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment - RoHS (2011/65/EC) 

RoHS 2
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465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm

1010 mm

1010 mm

136 kg

136 kg

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah 

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah 

45 mm 6° / 10,5% 200 W Tot 16 km 2 8 km/u

44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah)

42 kg (12 Ah)
46 kg (18 Ah)

2200 mm

1940 mm

4 wielen

3 wielen


