Comet® Ultra

Zaprojektowany, aby zapewnienić
wydajność i niezawodność
Trusted Solutions,
Passionate People®

Skuter Comet® Ultra jest idealny dla osób o większych gabarytach. Zapewnia bezpieczne i mocne wrażenia z
jazdy bez utraty na stylu i funkcjonalności. Skuter wyposażony jest we wszystkie funkcje bezpieczeństwa i
właściwości jezdne, które są widoczne w całej rodzinie Comet. Comet® Ultra szybko i sprawnie dotrze do celu
dając pełny komfort i całkowitą kontrolę.
Moc, niezawodność i personalizacja

Opcje i właściwości

Ulepszone zawieszenie

Wzmocnione siedzisko

Ulepszone zawieszenie dla
zapewnienia większego
komfortu.

Zapewnia dodatkową
stabilność i bezpieczeństwo
podczas siedzenia

Ze względu na starannie przemyślany proces
projektowania i solidną konstrukcję, bezpieczeństwo
i stabilność, Comet Ultra nigdy nie stwarza problemów;
nawet użytkownikom o wadze do 220 kg. Opracowany
z wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów
i funkcji bezpieczeństwa, Comet Ultra jest godnym zaufania
towarzyszem bez względu na to, dokąd się udajesz. Co
więcej, jego elastyczność i możliwości personalizacji
oznaczają, że możesz dostosować go do swojego stylu
i indywidualnych preferencji.

Pełny komfort i wsparcie

Wzmocniony podłokietnik
z regulacją wysokości
i szerokości
Można go łatwo dostosować do
potrzeb użytkownika. Stanowi
dodatkowe wsparcie podczas
wsiadania i schodzenia ze
skutera.

Specjalnie wyprofilowane siedzisko Ultra Seat
zostało opracowane przy współpracy z terapeutami,
aby zapewnić optymalną pozycję siedzącą i większy
komfort. Ponadto pneumatycznie regulowane
podparcie w odcinku lędźwiowym zapewnia
dodatkową wygodę podczas siedzenia. Wzmocniona
podstawa siedziska i regulowane podłokietniki to
doskonałe podparcie i możliwość wykorzystania
podłokietnika jako dodatkowego podparcia podczas
wsiadania i schodzenia ze skutera.

Dane techniczne
Aby uzyskać bardziej wyczerpujące informacje przedsprzedażne na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi,
zobacz: www.invacare-eu-export.com/comet-ultra-ma-72comuen
Szerokość oparcia

Głębokość
siedziska

Wysokość
od siedziska
do podłogi

Szerokość
jednostki
napędowej

Wysokość
oparcia

Długość
całkowita

Najcięższa
część

Masa własna

kg
Comet

Ultra

660 mm
Maksymalna
waga
użytkownika

Comet

220 kg

Ultra

535 mm

Pojemność
akumulatora

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Min. 440 mm
Max. 510 mm
Średnica
toczenia

2750 mm

515 mm



665 - 685 mm

Maks. wysokość
przeszkody
do pokonania

100 mm

Prześwit

100 mm

1450 mm

Maks. bezpieczne
nachylenie

1°

148 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Około 63 kg

Maksymalny
dystans

49 km

Maksymalna
prędkość

10 km/h

Pojemność silnika

Kolor obudowy
Comet

Ultra

Tapicerka

Marble White

Sapphire Blue

Jade Green

Luxor Beige

Carmine Red

Iconic Chrome Diamond Silver Electric Blue

Crystal Copper

10km/h: 650 W /
1800 W �

1. Najwyższa wydajność

Jasper Red

Black Vinyl

