Comet® Alpine+

Rzuć wyzwanie dzięki
mocy, kontroli i stabilności

Trusted Solutions,
Passionate People®

Mocny i solidny

Dla osób, które lubią przeszkody terenowe za trudne do pokonania dla tradycyjnego
skutera, Comet® Alpine+ oferuje idealne rozwiązanie. Jego solidne właściwości jezdne

Niezależnie od tego, czy przemierzasz
nierówny teren, czy strome wzgórza,
Comete Alpine+ oferuje doskonałą
zwrotność i moc bez uszczerbku na
bezpieczeństwie i stylu. Dzięki mocnym
silnikom i doskonałemu układowi
zawieszenia Comet Alpine + pozwala na
pokonywanie przestrzeni przy
minimalnym wysiłku i pełnej kontroli.

dają swobodę odkrywania wspaniałego otoczenia przy minimalnym wysiłku w ciągłym
komforcie i bezpieczeństwie.
Jako część rodziny Comet, Comet® Alpine+ jest wyposażony we wszystkie znane
funkcje bezpieczeństwa i możliwości dostosowywania, co sprawia, że staje się
niezawodnym, mocnym i stylowym skuterem.
• Mocny i solidny
• Doskonałe możliwości na zewnątrz
• Bezpieczeństwo to podstawa

Opcje i właściwości
Doskonałe możliwości na zewnątrz

Moduł zawieszenia
siedziska
Zapewnia dodatkowy
komfort dzięki
opcjonalnemu
zawieszeniu siedziska.

Podnośnik siedziska

Ładowanie zewnętrzne

Możliwe elektroniczne
zwiększenie wysokości
siedziska, aby osiągnąć
preferowaną wysokość
podczas jazdy.

Opcjonalna ładowarka
zewnętrzna umożliwia
wygodne ładowanie
akumulatorów z dala od
skutera.

W przypadku kontaktu z mokrym lub
nierównym podłożem możesz mieć
pewność, że ważne elementy będą
chronione przed wodą i brudem dzięki
wbudowanym osłonom.
Poczuj się pewnie i swobodnie
podczas jazdy przy dużych
prędkościach, z opcją kontroli
kierunku jazdy, abyś poruszał się
po linii prostej. Skuter posiada
automatyczne zmniejszanie
prędkości, co oznacza, że spowalnia
podczas pokonywania zakrętów.

Dane techniczne
Więcej informacji przedsprzedażowych na temat tego produktu, w tym instrukcja obsługi, można znaleźć na stronie:
www.invacare-eu-export.com/comet-alpine-ma-73comaen
Szerokość oparcia

Głębokość
siedziska

Wysokość
siedziska do podłoża

Wysokość
oparcia

Szerokość
z kołami

Długość
całkowita

Najcięższa
część

Waga własna

kg
Comet

Alpine +

510 mm

Comfort i Deluxe:
470 mm
Premium: 460 mm

Maksymalna
waga
użytkownika

Comet

160 kg

Alpine +

Min. 440mm
Maks.510mm

Comfort: 500mm
Deluxe: 490mm
Premium: 630mm

665-685 mm

Pojemność
akumulatora

Średnica
toczenia

Maks. wysokość
przeszkody
 do pokonania

Prześwit

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

2750 mm

100 mm

100 mm

1450 mm

143 kg

Maksymalne
bezpieczne
nachylenie

aksymalny
dystans

10°M

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Około 63 kg

58 km

Maksymalna
prędkość

10 km/h

Pojemność silnika

Kolory
Comet

Alpine +

10km/h: 650 W /
1800 W ¹

Tapicerka

Marble White

Sapphire Blue

Jade Green

Luxor Beige

Carmine Red

Iconic Chrome Diamond Silver Electric Blue

Crystal Copper

1. Najwyższa wydajność
Jasper Red

Black Vinyl

