Colibri®

Przyjemna droga do łatwej
i bezpiecznej jazdy

Trusted Solutions,
Passionate People®

Nowy Invacare Colibri to elegancki,
prosty, kolorowy i bardzo lekki skuter.
Został zaprojektowany dla osób,
które cenią sobie niezależny styl życia.
Dzięki unikalnemu, opatentowanemu
systemowi Invacare LiteLock ™ można
łatwo rozłożyć na części bez użycia
narzędzi. Skuter pasuje do każdego
bagażnika.
Dodatkowo, niewielkie wymiary
Invacare Colibri zapewniają większą
zwrotność w ciasnych
pomieszczeniach. Istnieje również
możliwość wyboru koloru z szerokiej
gamy modnej kolorystyki, pasującej do
stylu użytkownika zgodnie z jego
potrzebami.

Opcje i właściwości

Bezproblemowy
demontaż

Większy komfort
Opcja większego zestawu
kół i pakietu akumulatorów Miękkie, wyściełane
siedzisko zapewnia
Nie myśl - zrób to!
komfort podczas jazdy.
Minuta, a nawet mniej
Idealny do dalszych
wystarczy, by zdemontować podróży, na trudniejszym
Dla jeszcze większej
terenie, np. brukowane
Colibri w celach
wygody, dostępny jest
ulice.
transportwych.
również opcjonalny
Wybierz miejsce
zestaw zawieszenia fotela
ładowania baterii:
„easy fit”.

bezpośrednio na Colibri
lub poza nim.

Dane techniczne
Więcej informacji przedsprzedażowych na temat tego produktu, w tym instrukcja obsługi, można znaleźć na stronie http://www.invacare-eu-export.com/colibri

Szerokość oparcia

Invacare Colibri

465 mm
Maksymalny
dystans

Głębokość
siedziska

400 mm
Maksymalna
prędkość

Wysokość
siedziska do
podłoża

370 - 420 mm
Długość
całkowita

Wysokość
oparcia

Szerokość
z kołami

Maks. wysokość

przeszkody
do pokonania

Maksymalne
bezpieczne
nachylenie

385 mm

505 mm

45 mm

6° / 10.5%

Waga własna

Maksymalna
waga
użytkownika

Pojemność
akumulatora

Średnica
toczenia

Invacare Colibri
4 koła

Do 16 km

8 km/h

1010 mm

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

136 kg

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah

2200 mm

3 koła

Do 16 km

8 km/h

1010 mm

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

136 kg

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah

1940 mm

Jade Green

Marble White

Diamond Silver

Kolory
Sapphire Blue

Jasper Red

LiteLock™ system
(opatentowany)

Pojemność silnika

200 W

