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Oavsett om du tycker om att träffa 
dina vänner över en bit mat eller om 
du bara tar en kort tur till affären är 
Orion Metro det perfekta valet för att 
ta dig dit.

Den nya, ergonomiskt utformade 
Orion Metro har designats med 
fokus på aspekter som är viktiga 
för både nya och mer erfarna 
användare av scooter. Resultatet är 
en scooter utrustad med ett stort 
antal funktioner för att säkerställa 
upplevelsen av en säker, enkel och 
trevlig resa. 

Orion Metro är den perfekta 
blandningen av komfort, säkerhet 
och pålitlighet!

Pålitlig och driftsäker

Fjädringssystemet på Orion METRO har 
utformats för att ge dig en komfortabel 
åktur oavsett underlag, så att du kan 
slappna av och njuta av en pålitlig färd 
med skön komfort. Motorn är kraftfull 
och i kombination med de pneumatiska 
11”-däcken, tar den dig smidigt och 
säkert över olika  hinder eller ojämna 
underlag.

Säkerhet som standard

Förutom det unika belysningssystemet, 
är Orion METRO utrustad med 
hastighetsreducering som automatiskt 
minskar hastigheten i svängar vilket ger 
ökad säkerhet. Dessutom förhindrar en 
två-stegs frikopplingsspak scootern från 
att rulla fritt om den ofrivilligt frikopplas. 
Dessa egenskaper, i kombination med 
omfattande tester av det oberoende 
TÜV laboratoriet ser till att säkerheten 
kommer som standard med Invacare 
Orion METRO.

Enkelheten

Det är enkelt att ta bort batterikåpan, 
vilket ger en snabb åtkomst till batterier, 
elektronik, motor och kablage vid en 
eventuell service.

Drivenheten och elektroniken är skyd-
dade mot vattenstänk vilket garanterar 
en god funktion av scootern, då de 
skyddas mot smuts och väta och på så 
sätt förhindras att onödiga tekniska fel 
behöver uppstå.

Orion METRO



Egenskaper och Tillbehör

Automatisk 
hastighetsreducering

Hastigheten reduceras 
automatiskt då man 
svänger.

Handbroms

Försäkrar omedelbar 
inbromsning om det 
krävs.

Styrstångens vinkel

Kan justeras steglöst för 
att passa individuella 
behov.

Ergonomisk utformade 
handtag

Motverkar uttröttning av 
armar och händer under 
längre åkturer.

Fyrhjulig Orion METRO

Bromsljus

Bromsljuset aktiveras då 
gasreglaget släpps och 
varnar bakomvarande 
att scootern saktar in.

2-stegs 
frikopplingsspak

Denna säkerhetsåtgärd 
förhindrar att scootern 
ofrivilligt frikopplas.

Trehjulig Orion METRO

Skräddarsy din scooter med kåpor och tillbehör

Välj mellan 10 olika färger på kåpan och över 25 
olika tillbehör för att skräddarsy din scooter till din 
individuella stil. Vill du veta mer, besök  
www.invacarescooter.com



© 2019 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella 
ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning.  Orion Metro - 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
Sweden

3-hjulig 
 

4-hjulig

510 mm 
 

510 mm

Comfort och Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Comfort och Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm 

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

Comfort: 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

660 mm 
 

660 mm

1240 mm 
 

1270 mm 

103 kg 
 

110 kg

52 kg 

57 kg

136 kg 

136 kg

2 x 12 V/50 Ah 
(C20) AGM

2 x 12 V/50 Ah 
(C20) AGM

2250 mm 

260 0mm 

80 mm 

80 mm

78 mm 

78 mm

10° 

10°

54 km

54 km

10 km/h

6 / 10 km/h

10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 

6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 
10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 

3-hjulig 

4-hjulig

3-hjulig
4-hjulig

Tekniska data

1. Maxeffekt

Sittbredd Sittdjup Sitthöjd Ryggstödshöjd Hjulbas Totallängd Vikt

Tyngsta del

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt Batterikapacitet Vändutrymme
Max 

hindertagning Markfrigång
Max säker 

lutning

Körsträcka Hastighet Motoreffekt

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, 
www.invacare.se

KlädselFärger

SvartVit Alium Blå Grön Beige Koppar

Röd Krom Silver Blå Granat Röd 


