
Den perfekta blandningen av komfort, 
säkerhet och tillförlitlighet

Tillbehör scooter

Trusted Solutions,
Passionate People®



Kryck- / Käpphållare

Håller kryckan eller 
käppen stabilt under 
körning.

Backspegel

Ökar säkerheten och ger 
bättre sikt.

Vindruta

Ger skydd mot stänk 
och smuts.

Hållare för rollator

Håller rollatorn säkert på 
plats vid transport.

Hållare för syrgasflaska

Håller syrgastuben 
tryggt på plats. 

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.

Tillbehör scooter



Bälte med quick release

Förbättrar säkerheten 
vid färd.

Låsbar förvaringsbox

Denna låsbara 
förvaringsbox gör 
förvaringen extra säker. 
Finns för antingen fram- 
eller baksidan av scootern.

Elektrisk sitslyft

Justera sitshöjden 
elektroniskt (Endast  
Comet Pro och  
Comet Alpine+).

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.

Stor korg

Korgen fästs på baksidan 
av scootern och är idealisk 
för t ex matkassar.

Dryckeshållare

Passar till burkar, 
koppar och flaskor. Kan 
fällas ihop när den inte 
används.

Deluxe och Premium sitsar

Välj en Deluxe eller Preminum-sits för att öka 
komfort, stöd och stil på din scooter.

Punkteringsfria och lågprofilerade däck

Gör din scooter ännu säkrare med punkteringsfria 
däck, eller öka prestandan och stilen med 
lågprofilerade däck, tillgängliga i 11”, 12” eller 13”.



© 2019 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället. 
Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. Scooter Accessories - SE - 02/2019

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

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga 
Sverige


