
 

Comet Pro sähkömopo 15 km/h

Riippumatta siitä, haluatko piipahtaa lähikaupassa, tehdä pidemmän 
matkan kaupunkiin tai mennä vielä kauemmaksi, uusi Comet Pro vie 
sinut mihin etäisyydelle haluat mukavuudesta, turvallisuudesta ja 
tyylistä tinkimättä.

Invacare® Comet Pro:n tehokkaat toiminnot yhdistettynä kehittyneisiin 
turvaominaisuuksiin ja lisävarusteisiin takaavat nopean, tehokkaan ja luotetta-
van ajon. Comet Pro:ssa on poikkeuksellisen hyvät ajo-ominaisuudet ja 
moderneja, esteettisiä ominaisuuksia.

Voimakkaat  75 Ah:n akut ja paranneltu jousitus
 takaavat jopa 60 km:n ajomatkan vaikeassakin 
maastossa. Max. käyttäjäpaino 160 kg.

Comet ProInvacare ®



Parantuneiden ajo-ominaisuuksien ja suu-
rien 2 x 75 Ah:n akkujen ansiosta Comet 
Pro:lla voit nauttia pidemmistä ja haas-
tavammista matkoista kaupungin rajojen 
ulkopuolella. Suuret 13” etu- ja takapyörät 
yhdistettynä erinomaiseen jousitusjärjes-
telmään mahdollistavat turvalliset reuna-
kivien ja esteiden ylityksen sujuvasti ja 
mukavasti. Lisäksi automaattinen nopeu-
den hidastus hidastaa vauhtia ajaessasi 
käännöksistä suurella nopeudella, mikä 
lisää vakautta ja turvallisuutta.

Premium suorituskyky ja 
ohjattavuus

Riippumatta siitä, haluatko 
piipahtaa lähikaupassa, tehdä 
pidemmän matkan kaupunkiin 
tai mennä vielä kauemmaksi, 
uusi Comet Pro vie sinut 
mihin haluat, mukavuudesta, 
turvallisuudesta ja tyylistä 
tinkimättä.

TÜV-testattu

Kompakti ja moderni design

Comet PRO on läpäissyt saksalaisen itse-
näisen TÜV-laboratorion turvallisuustestit, 
joka varmistaa, että käyttäjät voivat luottaa 
siihen, että heillä on mopo, joka täyttää 
viimeisimmät eurooppalaiset   lääketieteellisiä 
laitteita koskevat standardit.

Mopossa oleva elektroninen nopeuden 
hidastusjärjestelmä vähentää automaatti-
sesti kierroslukuja käännöksissä ja varmis-
taa, että käyttäjät voivat ajaa mopolla turval-
lisesti ja mukavasti myös käännöksissä. 

Lisäksi kaksisuuntainen moottorinvapautus-
kytkin estää renkaiden vapaan pyörimisen, 
jos mopo vahingossa joutuu vapaalle.

Sekä mukavuutta että tarkkuutta ajatellen 
suunniteltu Comet Pro tarjoaa poikkeukselli-
sen hyvän ohjattavuutden jopa tiukoissa ja 
haastavien tiloissa. Lisäksi ergonominen 
ohjaus takaa optimaalisen ajoasennon, mikä 
mahdollistaa nautinnollisen ja rentouttavan 
matkanteon.



Automaattinen nopeuden
hidastin 
Tämä ominaisuus hidastaa 
automaattisesti vauhtia 
käännyttäessä. 

Ominaisuudet

Integroidut jarruvalot 
HD jarruvalot varoittavat ihmisiä,
kun mopo hidastaa vauhtiaan.

Moottorin vapautuskytkin
Kaksoistoiminto estää mopoa 
vahingosta joutumasta 
vapaalle. 

Ergonominen ohjaustanko
Ergonomisesti suunniteltu 
ohjaustanko tekee ohjaamisesta 
helpompaa ja kontrolloidumpaa.

Käsijarrut
Varmistaa jarrutuksen  
nopeissakin tilanteissa.

Säädettävä ohjauspylväs
Säätövipu on sijoitettu käsijar-
rua vastapäätä, johon on help-
po ylettyä. Yhdessä säädettä- 
vän kääntöistuimen kanssa  
voit säätä itsellesi juuri sopivan 
ajoasennon.

Kustomoi moposi eri väreillä ja lisävarusteilla
Voit valita 10 eri väristä ja 25 lisävarusteesta kustomoidaksesi 
scooterisi yksilölliseksi oman makusi ja tarpeidesi mukaan. 
Lue lisää www.invacarescooter.com.

Parempi jousitus
Tasaista ja miellyttävää ajoa hankalassakin maastossa.

Easy-drive pitää ajosuunnan vakaana
Easy-drive -ajosuunnan stabilointijärjestelmä pitää ajosuunnan 
suorassa linjassa suurillakin nopeuksilla, mikä lisää 
turvallisuutta ja vakautta.



Tekniset tiedot

Värit ja materiaalit

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi

Musta verhoilu 

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196 
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden 
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä 
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
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