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Lätt att ta med

Tänk inte - gör det bara! Du behöver inte mer än en minut för att montera isär och göra Colibri™ redo för 
transport.  
 
Tack vare det geniala och unika Invacare® LiteLock™-systemet kan Colibri™ enkelt placeras i 
bagageutrymmet på de flesta bilar. Alla delar går att klicka ihop och det är lätt att plocka isär och sätta ihop 
scootern på ett säkert sätt utan verktyg. 
 
Så kör varhelst din fantasi tar dig. Den praktiska och rymliga korgen ingår som standard. 
 
Om du behöver köra inomhus, lämnar inte däcken några repor eller svarta märken efter sig. 

LiteLockTM

system
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Matcha din stil med lätthet

Varför måste en scooter ha samma färg varje dag? Varför inte koordinera den med dina kläder eller helt 
enkelt matcha den med ditt humör? 

Invacare® Colibri TM är designad efter de senaste trenderna, så att du kan välja de färger du gillar bäst och 
lysa upp din dag med den nyans du önskar!

Färgpanelerna kan enkelt tas bort och klickas fast igen utan några verktyg. Att klicka fast panelerna gör du 
snabbt och lätt, de passar perfekt ihop och förblir fastsatta så länge du vill - tills du känner för en förändring.
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Säker, lättmanövrerad & bekväm

Invacare® LiteLockTM-systemet förhindrar misstag under demontering och montering. Dessutom hjälper det 
till att låsa ihop scooterns olika delar och ser till att de tryggt och säkert sitter på plats vilket skapar en säker 
körupplevelse. Extra inbyggda reflexer har lagts till för att ytterligare öka din säkerhet. 

Invacare® Colibri TM är designad för att vara en av de mest portabla microscootrarna på marknaden. Med sina 
små yttermått är Colibri TM lättmanövrerad i små och trånga utrymmen.  

Det ergonomiska styret ger möjlighet till fler alternativa positioner för händerna och hjälper till att förebygga 
trötthet i händer och handleder. Den bekväma stoppade sitsen med eleganta sömmar säkerställer också att 
åkturen alltid blir jämn och avkopplande. 

LiteLockTM

system



a wide range of accessories

Invacare® Colibri TM 
Ett brett utbud av tillbehör

Invacare®

Colibri 
TM



Gör din Invacare® Colibri TM personlig

Fjädringsmodul för bättre komfort 
För ökad komfort vid utomhuskörning kan en fjädringsmodul läggas till. 
Fjädringsmodulen gör stor skillnad vid körning på ojämnt underlag. 

Välj mellan 12 eller 18 Ah batterier 
För den som vill färdas längre sträckor på sin scooter finns det ett större batteri som 
tillval. Dessutom är batteriet lätt att ladda - antingen på scootern eller fristående t ex 
i garaget eller i hemmet.

Förvaringsöverdrag 
Om du förvarar din scooter utomhus kan du skydda den mot väder och vind genom 
att täcka den med ett överdrag. 

Kryck- och käpphållare
Håller kryckan eller käppen i säkert förvar tills du kommer fram till din destination.

Hjul
Invacare® ColibriTM kan levereras med antingen små hjul för huvudsaklig 
användning i trängre utrymmen, exempelvis inomhus, eller med större hjul för dig 
som föredrar utomhuskörning i mer ojämn terräng, t ex på kullerstensgator.

Personlig nyckel
För extra säkerhet kan du skydda din scooter genom att lägga till en personlig 
nyckel. Eftersom cylindern initialt levereras med bara två nycklar rekommenderar 
vi att du gör ett antal kopior för ökad säkerhet och trygghet. 

Korg för montering baktill
Denna korg är perfekt som extraförvaring vid shopping och kan installeras utan 
verktyg. Lika enkel att hänga dit som att ta bort!
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Den färgglada vägen till enkel och säker körning 



Tekniska data

© 2014 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna 
broschyr stämmer vid tryckningstillfället. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation 
utan föregående meddelande. Observera att färgerna kan variera något från dem som visas i broschyren.

Överensstämmer med direktivet om begränsning av 
användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning RoHS (2011/65/EC)

ÅÅterförsäljare

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

1010 mm 44 kg (12 Ah batterier)
49 kg (18 Ah batterier)

136 kg 2 x 12 Ah 
2 X 18 Ah

2200 mm

45 mm 6° / 10.5% 200 W Upp till 16 km 8 km/h

RoHS 2

compliant
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