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Egenskaber og tilbehør

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

Invacare Comet Ultra er velproportioneret, komfortabel og sikker scooter for de store brugere.  
Comet Ultra benytter komponenter i kraftige dimensioner og bedste kvalitet. 
Comet Ultra er stabil og føles er sikker at side på og manøvrere rundt, også for dig, som er lidt større end 
gennemsnits brugeren. 
Med Comet® Ultra kan du med ro i sindet tage en tur i supermarkedet, i parken eller i skoven.

Comet Ultra 660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

515 mm 665 - 685 mm 1450 mm 148 kg 220 kg

2 x 12 V/75 Ah 2750 mm 100 mm 100 mm 1 ° 58 km 10 km/t 10km/t: 650 W / 
1800 W ¹

Comet Ultra

Rygbredde Sædedybde
Sædehøjde fra 

gulv Ryghøjde Chassisbredde Totallængde Vægt
Max. 

brugervægt

Batterikapacitet Vendediameter
Max. højde på 
forhindringer Frihøjde

Maks. 
hældning Kørestrækning Hastighed Motorer

PolstringFarver

SortHvid

Safirblå 2 Jadegrøn 2 Beige 2

KobberRubinrød Krom

Sølv 2

Blå

Rød 2

Scan her for få 
adgang til websiden  

invacarecarescooter.com.

Kraftfuld, pålidelig og indstillelig

Comet Ultra er resultatet af en gennemtænkt designproces 
og en robust konstruktion, så sikkerhed og stabilitet er 
aldrig et problem  - selv for brugere, der vejer op til 220 kg. 

De enkelte dele er af højeste kvalitet, og 
sikkerhedsfunktionerne er i top. Det gør Comet Ultra til en 
pålidelig følgesvend  - uanset hvor du skal hen. 

Sædet er ikke bare større, men sædestolpe og armlæn er 
forstærket og affjedringen er kraftige end på en traditionel 
scooter.

Ultimativ komfort og støtte

Det specialformede sæde er udviklet i samarbejde med 
terapeuter for at sikre en god siddestilling og optimal 
komfort. Den justerbare lændestøtte med lændepumpe 
giver ekstra støtte, når der er behov for det. 

Den forstærkede sædeenhed og de justerbare armlæn 
giver fremragende støtte og er en ekstra hjælp, når du 
stiger af og på scooteren. 

Stabilitet og 
sikkerhed

Forstærket 
sædestolpe og 
affjedring giver 
ekstra stabilitet og 
sikkerhed, når du 
sidder, kører eller 
stiger af og på. 

Forstærkede armlæn

Armlænene kan nemt 
justeres, så de passer 
til dig og giver dig 
støtte, når du stiger af 
og på scooteren.

1. Max. effekt

2. Denne farve kan bestilles efter aftale.

jpoder
Udstregning

jpoder
Erstatningstekst
10°




