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Transport

Colibri kan let og 
helt uden brug af 
værktøj, skilles ad 
og transporteres i en 
almindelig personvogn

Egenskaper

Indkøbskurv

Colibri leveres som 
standard monteret 
med en praktisk, 
aftagelig og rummelig 
indkøbskurv.

Tekniske data

Invacare Colibri 465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm 45 mm 6° / 10.5%

Invacare Colibri
4 wheels 

3 wheels

200 W

16 km 

16 km

8 km/t 

8 km/t

1010 mm 

1010 mm

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

136 kg 

136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah
2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

Farve

2200 mm 

1940 mm

QR 
Code

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Invacare Colibri er en funktionel 
og praktisk miniscooter til 
dig, som ønsker frihed og 
uafhængighed i hverdagen 
til at komme rundt fx på 
museum, i indkøbscenteret 
eller supermarkedet. Colibri 
kan hurtig, let og simpelt 
adskilles, uden brug af værktøj, 
i mindre dele, der kan løftes og 
transporteres i en almindelig 
personbil. Colibri er en 
kompakt og sikker miniscooter 
med god siddekomfort og 
gode køreegenskaber, der er 
let at manøvrere. Colibri er et 
godt valg for dig, som ønsker 
at komme godt og sikkert 
rundt i hverdagen.

Hurtig og let at adskille og 
samle

Colibri er forsynet med en 
låsemekaniske, der gør det muligt 
at adskille eller samle den på 
mindre end 1 minut, uden brug 
af værktøj. Adskilt i mindre 
dele, kan Colibri let løftes og 
transporteres i bagagerummet 
på en almindelig personbil.

Let og manøvredygtig

Colibri er let at transportere, let at 
manøvrere og let at komme rundt 
med. Colibri giver store muligheder 
på lidt plads. Colibri har flere 
mulige individuelle indstillinger, 
så en komfortabel og behagelig 
kørestilling opnås. Colibri leveres 
som standard med punkterfri dæk i 
3- eller 4-hjulet udgaver.

Rygbredde Sædedybde
Sædehøjde fra 

gulv Ryghøjde Chassisbredde

Totallængde Vægt
Max.  

brugervægt Batterikapacitet Vendediameter

Max. højde på 
forhindringer Max. hældning

Kørestrækning Hastighed

Motorer

Blå Rød Hvid

Sædeaffjedring

Colibri kan monteres 
med sædeaffjedring, 
der sikrer ekstra 
komfort under kørsel.

LiteLock™ system
(patent pending)

1/  Colibri overholder EU direktiv 2011/65/EU om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer 
i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS 2

compliant
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