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Cetus

De Invacare Cetus is speciaal ontworpen als duurzaam, premium product voor diegenen die volledige 
onafhankelijkheid wensen om verder weg te kunnen reizen. De hoge productprestaties maken het 
mogelijk om met de Cetus tot maar liefst 44 km af te leggen. Met geavanceerd comfort, individuele 
instelbaarheid en voor- en achtervering, zorgt de Cetus voor een soepele rit over bijna alle terreinen.

Volledige onafhankelijkheid

Langere afstanden

De Cetus is de ideale scootmobiel voor wie het 
leven ten volle leeft. Met een maximaal bereik tot 
44 km ondersteunt de Cetus gebruikers op langere 
reizen. Met snelheden tot 15 km/u en een hoog/
laag snelheidsschakelaar op het bedieningspaneel 
om moeiteloos te schakelen tussen trottoir- en 
wegsnelheden is de Cetus ideaal voor alle omgevingen. 

Geschikt voor alle gebruikers

Met een 56 cm brede draaibare, luxe stoel is de Cetus 
gebouwd om gebruikers van alle vormen en maten 
te ondersteunen. De Cetus kan gemakkelijk worden 
aangepast met een ingebouwd schuifmechanisme van 
de stoel, rughoek- en hoogteverstelling. Met een hoger 
maximaal gebruikersgewicht van 226 kg is de Cetus 
echt een divers product voor een scala aan gebruikers. 

Scootmobiel voor alle terreinen 

Perfect voor die ruigere terreinen is de Cetus voorzien 
van 15 ”banden en voor- en achtervering om een 
soepelere rit te bieden voor wie op zoek is naar een 
avontuurlijkere reis. 



  Mand voorzijde

    USB-oplader

    Zuurstoffleshouder

Beschikbare accessoires

5 KENMERKEN

  Mobiele telefoonhouder

  Rollatorhouder

  Beschermende opberghoes

  Stok-/krukhouder

  Voor- en achterbumpers

  Elektrische stoelverhoger

Geavanceerd comfort
    56 cm brede draaibare, luxe stoel
    Soepele rit
    Rughoek- en hoogteverstelling

Strak ontwerp 
    Scala aan accessoires

    Premium, sportief en 
stijlvol design

Zichtbaarheid 
onderweg

    Verlichting voor en 
achter

    Ingebouwde 
knipperlichten

    Dubbele 
achteruitkijkspiegels

LCD bedieningspaneel 
    Geeft alle belangrijke informatie 
weer inclusief: snelheid, 
temperatuur, accuniveau en 
diagnose

    LCD-paneel met 
achtergrondverlichting

1

4

2

Gebouwd voor  
alle terreinen

    15 ”luchtbanden

    Voor- en achtervering

    110 mm bodemvrijheid om 
hoge drempels te nemen
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Technische gegevens 

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.

Breedte 
rugleuning 

Zitdiepte Zithoogte* Rughoogte** Totale  
breedte 

Totale  
lengte 

Cetus 559 mm 510 mm 670 mm 500 mm 720 mm 1600 mm

Ledig gewicht*** Max. 
gebruikers- 
gewicht 

Accu capaciteit Draaicirkel Max. drempel- 
hoogte  

Bodemvrijheid 

Cetus 178 kg 226 kg 2 x 12 V/100Ah 1860 mm 90 mm 110 mm
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Beschikbare kleur Bekleding 

Zwart

Max. veilige helling Actieradius Max. rijsnelheid Vermogen 

Cetus 9° 44 km 15 km/u1 800W

***  Stoelfixatiepen 
ingesteld op 
laagste stand

***  Zonder 
hoofdsteun

***  Inclusief accu's

Zilver

1.  Gemeten volgens ISO 7176-4:2008 met 15 km/u en 2 x 100 Ah accu. Actieradius kan variëren bij configuratie 
(afmeting accu, snelheid).


