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Scorpius

De Invacare® Scorpius familie is speciaal ontworpen voor personen die een actief en onafhankelijk 
leven willen leiden zonder in te leveren op ruimte. Ideaal voor dagelijks gebruik, deze twee 
opvouwbare scootmobielen zijn ook de perfecte reisgenoot voor diegenen die hun scootmobiel naar 
het buitenland willen meenemen.

Eenvoudig opvouwbaar en 
verplaatsbaar

De Scorpius is compact genoeg om in een standaard 
kofferbak van een auto te passen of naar het buitenland 
mee te nemen. Deze scootmobiel is ideaal voor mensen 
die voortdurend onderweg zijn.

Verkrijgbaar in 2 versies: de Scorpius kan handmatig 
worden opgevouwen in 3 eenvoudige stappen. De 
Scorpius-A vouwt automatisch op in minder dan 10 
seconden met een simpele druk op de knop.

Compact

Beide ingeklapte modellen passen eenvoudig in de 
kofferbak van een auto. De indrukwekkend kleine 
voetafdruk in opgevouwen toestand betekent dat de 
scootmobielen gemakkelijk in kleine ruimtes kunnen 
worden opgeslagen.

Goedgekeurd voor vliegreizen

Onafhankelijk zijn tijdens uw vakantie? Dat kan, want 
de Scorpius scootmobiel voldoet aan de normen 
voor luchttransport. De 11,6 Ah lithium-ion accu weegt 
slechts 2,8 kg en voldoet aan de IATA- en MSDS.* 

*Het wordt steeds aanbevolen om contact op te nemen 
met uw luchtvaartmaatschappij voordat u op reis gaat.



   Opbergtassen 
Optionele opbergtassen voor aan de rugleuning of stuurkolom zijn 
verkrijgbaar, evenals een handige opberghoes 

   17,6Ah accu  
Een grotere lithium-ion accu beschikbaar voor langere afstanden (23 km)

Extra functies

5 EXCLUSIEVE  
KENMERKEN 

Compact opvouwbaar
    Moeiteloos opvouwen: ideaal voor 
transport en opslag

     Scorpius afmetingen opgevouwen 
= 750 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm 
Scorpius-A afmetingen opgevouwen 
= 775 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

LED 
verlichting

    LED-verlichting 
voor en achter 
uitgerust met 
automatische 
remlichten

LED-aanraakpaneel 
(Alleen bij Scorpius A)   

    Intuïtief aanraakscherm

    Vouwt de Scorpius-A op  
in minder dan 10 seconden!

    Uitgerust met een 
anti-diefstalbeveiliging
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Duurzaamheid 
    Met standaard 8 "PU-wielen 
is de Scorpius scootmobiel 
geschikt voor verschillende 
soorten terreinen
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Accu goedgekeurd  
voor luchttransport

    Standaard 11,6 Ah lithium-ion 
accu's kunnen in vliegtuigen 
worden meegenomen

    Voldoet aan IATA- en MSDS
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Technische gegevens 

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.

Breedte 
rugleuning 

Zitdiepte Zitting naar 
vloerhoogte 

Gevouwen 
afmetingen (L x 

W x H) 

Totale  
breedte 

Totale lengte 

Scorpius 419 mm 340mm 560mm 780 x 512 x 540 
mm

512mm 953 mm

Scorpius A 419 mm 340mm 560mm 775 x 512 x 540 
mm

512mm 953 mm

Totale hoogte Totale gewicht 
(incl. accu's) 

Max. 
gebruikers-
gewicht 

Accu- 
capaciteit 

Draaicirkel Max. beklimbaar 
obstakelhoogte*  

Scorpius 953 mm 30 kg** 115kg 1 x 24V/11,6Ah 1140mm 50mm

Scorpius A 953 mm 30,8 kg*** 115kg 1 x 24V/11,6Ah 1140mm 50mm

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT
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Framekleuren 

Wit

Bekleding 

Zwart

Bodemspeling Max. 
veiligheidshelling 

Max. rijafstand Max. rijsnelheid Motorcapaciteit 

Scorpius 43mm 6° 15 km**** 8 km/u 250W, 4600 r.p.m

Scorpius A 43mm 6° 15 km**** 8 km/u 250W, 4600 r.p.m

Rood

**** Gemeten met aanloop
**** Gewicht zonder accu's: 27,2 kg
**** Gewicht zonder accu's: 28 kg
****  Gemeten volgens ISO 7176-4:2008 met 8 km/u en 11,6 Ah accu. Actieradius kan variëren 

bij configuratie (afmeting accu, snelheid). Max. rijbereik 23 km met 17,6 Ah accu.


