Colibri
Njut av friheten

Den färgglada vägen till oberoende
Designad för att enkelt tas isär utan verktyg

En liten scooter med
stor personlighet
Invacare Colibri är en snygg, enkel och färgglad
microscooter, designad för dem som uppskattar
en oberoende livsstil. Tack vare det unika Invacare
LiteLock™-systemet kan denna scooter enkelt tas
isär utan användning av verktyg och den får plats i
de flesta bagageutrymmen. Med sina små yttermått
är Invacare Colibri lättmanövrerad i små och trånga
utrymmen, det är därför Colibri enkelt kan ta dig dit du
önskar. Dessutom kan du växla mellan flera trendiga
färgpaneler för att matcha din stil, allt efter humör. Var
redo att åka bekvämt och säkert med din nya snygga
följeslagare.

Smidig demontering

Möjlighet till större hjul
och batteri

Ökad komfort

Färgpaneler

D
 et behövs inte ens en
minut för att montera
isär Colibri inför
transport. Inga lösa
kablar eller krångliga
kontakter som är i
vägen.

 lika batterikapacitet
O
och hjulstorlek finns
som val beroende på
användningsområde.
Välj hur du vill ladda ditt
batteripaket: antingen
på scootern eller om du
vill ta in det och ladda
det fristående.

Den bekvämt stoppade
sitsen ger komfort under
åkturen. För ytterligare
ökad komfort kan en
fjädringsmodul läggas
till.

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.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se
Färger

Sittbredd
465 mm

Max hindertagning
45 mm

Totallängd

1010 mm

Sittdjup
400 mm

Max säker lutning

Sitthöjd
370 - 420 mm

Motoreffekt

Ryggstödshöjd
385 mm

Körsträcka

Hjulbas
505 mm

Hastighet

6° / 10.5%

200 W

Up to 16 km

8 km/h

Vikt

Max brukarvikt

Batterikapacitet

Vändutrymme

3 w: 42 kg (12 Ah)
46 kg (18 Ah)
4 w: 44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah)

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

136 kg

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah

3 w: 1940 mm
4 w: 2200 mm

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden
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Blå

Röd

Grön

Vit

Silver

