
Comet

Cross Country Scooter för den som gillar   
äventyr i terräng

+Alpine

• Kraftfull och robust

• Utmärkta köregenskaper

• Säker

För dig som gillar äventyr i terränger som är alltför utmanande för  
en traditionell scooter, erbjuder Comet® Alpine+ den perfekta lösnin-
gen. Dess robusta och kraftfulla köregenskaper ger dig friheten att 
upptäcka naturen med minimal ansträngning men ändå med komfort 
och säkerhet.

Som en del av Comet-familjen, kommer Comet Alpine+ utrustad med 
alla dess välkända säkerhetsfunktioner och anpassningsmöjligheter, 
och erbjuder en tillförlitlig, kraftfull och elegant scooter.
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Egenskaper och Tillbehör

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

För dem som gillar äventyr i terränger som är alltför utmanande för 
en traditionell scooter, erbjuder Comet® Alpine+ den perfekta lösningen. 
Dess robusta och kraftfulla köregenskaper ger dig friheten att upptäcka 
naturen med minimal ansträngning men ändå med komfort och säkerhet.
Som en del av Comet-familjen, kommer Comet Alpine+ utrustad med alla 
dess välkända säkerhetsfunktioner och anpassningsmöjligheter, och 
erbjuder en tillförlitlig, kraftfull och elegant scooter.
• Kraftfull och robust
• Utmärkta köregenskaper utomhus
• Säkerhet i centrum

Comet Alpine +

Sittbredd Sittdjup Sitthöjd Ryggstödshöjd Hjulbas Totallängd Vikt

510 mm Comfort och Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm

665 -  
685 mm

1450 mm 143 kg

Tyngsta del

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt Batterikapacitet Vändutrymme
Max 

hindertagning Markfrigång
Max säker 

lutning

ca 63 kg

160 kg 2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Körsträcka Hastighet

Motoreffekt

49 km 10 km/h

10km/h: 650 W /  
1800 W ¹

Comet Alpine +

Comet Alpine +

KlädselFärger

SvartVit Safirblå Grön Beige Koppar

Röd Krom Silver Blå Kvartsröd

Kraftfull och robust

Oavsett om du tacklar ojämn 
terräng eller branta och 
utmanande backar, kommer 
Comet Alpine+ att erbjuda utmärkt 
manövrerbarhet och kraft 
utan att kompromissa med 
säkerhet och stil. Tack vare dess 
kraftfulla motorer och överlägsna 
fjädringssystem, låter Comet Alpine+ 
dig utmana naturen med minimal 
ansträngning och fullständig 
kontroll.

Utmärkt utomhusförmåga

När man står inför ett blött eller 
ojämnt underlag, kan du vara 
säker på att scooterns vitala 
komponenter kommer att skyddas 
mot både vatten och smuts tack 
vare det inbyggda stänkskyddet. 
Vid högre hastigheter är scootern 
stabil och den förbättrade 
framvagnsupphängningen 
hjälper till att hålla rakkurs 
och den automatiska 
hastighetsreduceringen saktar ner 
farten när du kör runt hörn.

1. Maxeffekt

Fjädringsmodul

Erbjuder ytterligare 
komfort genom en extra 
sitsfjädring.

Sitslyft

Justera sitshöjden 
elektroniskt. 

Extern laddning

Man kan enkelt ta ur 
batterierna och ladda 
dem ”off board” om så 
önskas
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USB Adapter

Ladda din telefon eller 
surfplatta medan du kör.

Hållare för mobiltelefon

Robust och säkert fäste 
som kan justeras för att 
passa de flesta moderna 
mobiltelefoner.

XL korg

Större än 
standardkorgen.

Stötfångare i stål

Skydda din scooter 
ytterligare genom att 
lägga till dessa starka 
stötfångare i stål på 
framsidan och baksidan 
av scootern.

Övriga tillbehör och tillval

Andra tillbehör och tillval som finns tillgängliga:

• Ryggstödsväska
• Gaspedal
• Förhöjd fotplatta
• Drifttidsmätare
• Extern laddning
• Sitsöverdrag
• Varningstriangel
• Reflexväst
• Förvaringsöverdrag
• 50 Ah GEL batterier
• 75 Ah AGM batterier
• 8 och 10 Ah laddare

Vill du veta mer, besök  
www.invacarescooter.com.

Den perfekta blandningen av komfort, 
säkerhet och tillförlitlighet

Invacare®  Tillbehör scooter
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Kraftfull och robust

Oavsett om du tacklar ojämn terräng eller 
branta och utmanande backar, kommer Com-
et Alpine+ att erbjuda utmärkt manövrerbar-
het och kraft utan att kompromissa med 
säkerhet och stil. Tack vare dess kraftfulla 
motorer och överlägsna fjädringssystem, låter 
Comet Alpine+ dig utmana naturen med min-
imal ansträngning och fullständig kontroll.

Utmärkt utomhusförmåga

När man står inför ett blött eller ojämnt 
underlag, kan du vara säker på att scooterns 
vitala komponenter kommer att skyddas mot 
både vatten och smuts tack vare det inbyg-
gda stänkskyddet. Vid högre hastigheter är 
scootern stabil och den förbättrade fram-
vagnsupphängningen hjälper till att hålla rak-
kurs och den automatiska hastighetsreduc-
eringen saktar ner farten när du kör runt 
hörn.

Underhållsladda din telefon 
medan du kör.


