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Invacare Comet HD är en del av Invacare Comet-familjen, som är känd 
för att erbjuda en säker, snabb och njutbar åktur. Detta robusta 
utomhusfordon är idealiskt för brukare som väger mellan 150 kg och 220 
kg. Denna kraftfulla scooter är fullspäckad med säkerhetsanordningar 
och tar dig till din destination på det snabbaste och säkraste sättet. 
Den stora extrastoppade sitsen tillsammans med de fyra individuellt 
inställbara fjädringarna garanterar en exceptionell körupplevelse. 
Comet HD är designad för att klara extra viktkapacitet och har genomgått 
omfattande tester hos oberoende testinstitut, bl a TÜV i Tyskland. 
Scootern uppfyller kraven i den medicintekniska standarden i Europa, 
som ligger till grund för denna typ av hjälpmedel.

Fjädringssystem

Har länge använts 
av professionella 
mountainbike-åkare och 
möjliggör enkel individuell 
justering av brukaren.

Förstärkt 
sitsstolpe

Garanterar 
stabilitet och 
säkerhet vid 
sittande.

Förstärkt armstöd

Klarar extra 
påfrestningar och kan 
enkelt användas som 
stöd i- och urstigning.

Invacare Comet HD

Sittbredd Sittdjup Sitthöjd Ryggstödshöjd Hjulbas Totallängd Vikt

660 mm 530 mm 440 - 515 mm 610 mm 660 mm 1475 mm 148 kg

Tyngsta del

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt Batterikapacitet Vändutrymme
Max 

hindertagning Markfrigång
Max säker 

lutning

96 kg

220 kg 2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm 10°

Körsträcka Hastighet

Motoreffekt

50 1 km 10 km/h

650 W / 
1800 W 2

Invacare Comet HD

Invacare Comet HD

Färg kåpa

Antracitgrå

Klädsel

Svart vinyl

Hållbar design och styrka

Även för användare med en vikt 
på upp till 220 kg, är säkerheten 
aldrig ett problem med Comet HD. 
Alla nödvändiga åtgärder för 
att garantera stabilitet och 
säkerhet har beaktats under 
designprocessen.

En känsla av bekvämlighet

Den extrastora konturerade sitsen 
har utvecklats i samarbete med 
terapeuter för att säkerställa 
optimal sittkomfort. Sitsen och 
de höjd- och breddjusterbara 
armstöden har förstärkts för att  
möjliggöra för ytterligare 
påfrestningar och kan enkelt 
användas som stöd när du 
stiger i och ur scootern. 
Sittkomforten kan ökas med hjälp 
av det pneumatiskt justerbara 
svankstödet.

1. 10 km/h
2. Max effekt

Upp till 220 kg


