
 

Orion Pro sähkömopo max. 15 km/h

Tarvisetko mopon, joka on ihanteellinen pidempiin matkoihin kaupunkiin  
tai esim. iltapäiviin puiston ympäri lastenlastesi kanssa? 
Jos nautit pidemmistä matkoista Invacare® Orion Pro:ssa on enemmän tehoa 
ajaa joka paikkaan huoletta. 

Uusi, ergonomisesti muotoiltu Orion PRO on tehokkaampi versio Orion METRO-
mallista. Suurempi akkujen suorituskyky, erinomainen, paranneltu jousitus edessä 
ja takana ja suuret 12“ pyörät. Uusi Orion PRO on ihanteellinen käyttäjille, jotka 
tarvitsevat mopoltaan enemmän suorituskykyä.

Orion PRO :ssa yhdistyy extra suorituskyky 
kaikkiin olemassa oleviin mukavuus-, turvallisuus- 
ja luotettavuusominaisuuksiin. Se on ihanteellinen 
valinta käyttäjille, jotka vaativat enemmän.

Orion ProInvacare ®

UUTUU
S!



Orion Pro:n edistyksellinen jousitusjärjes-
telmä edessä ja takana on suunniteltu 
parantamaan suorituskykyä ja tarjoamaan 
tasaisemman ajon eri pinnoilla ja maastois-
sa. Lisäksi 
Orion PRO:ssa on tehokas moottori ja 12” 
pneumaattiset renkaat, jotka varmistavat, 
että olitpa kaupungissa tai maalla, voit 
mennä minne haluat, mukavasti ja tyylik-
käästi.

Parannettu jousitus 
– tasaisempaa ajoa

Tarvisetko mopon pidempiin 
matkoihin kaupunkiin tai esim. 
iltapäiviin puiston ympäri lasten-
lastesi kanssa? 

Orion Pro on täydellinen yhdistel-
mä tyylikästä designia, ajomuka-
vuutta, turvallisuutta ja luotetta-
vuutta ja parempaa suorituskykyä!

Suorituskykyä ja turvallisuutta

Nopea ja helppo huoltaa

Orion 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.

Orion Pro:n elektroninen nopeuden hidas-
tusjärjestelmä vähentää automaattisesti 
kierroslukuja käännöksissä ja varmistaa, että 
käyttäjät voivat ajaa mopolla turvallisesti ja 
mukavasti myös käännöksissä. 

Lisäksi kaksisuuntainen moottorinvapautus-
kytkin estää renkaiden vapaan pyörimisen, 

jos mopo vahingossa joutuu vapaalle.

Orion PRO on rakennettu käyttämällä vain 
laadukkaita komponentteja, joiden ansiosta 
se on sekä luotettava että helppokäyttöinen. 
Elektroniikalla ja moottorilla on lisäsuojaus, 
vettä ja korroosiota vastaan, joka suojaa 
myös tarpeettomia toimintahäiriöitä vastaan. 

Yläkannen voi myös helposti irrottaa moot-
torin, akkujen, elektroniikan ja kaapeleiden 
tarkistamiseksi.



Automaattinen nopeuden
hidastin 
Tämä ominaisuus hidastaa 
automaattisesti vauhtia 
käännyttäessä. 

Lisävarusteita ja ominaisuuksia

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.

3-pyöräinen malli4-pyöräinen malli



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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1. Peak performance

Selkäosan leveys  Istuinsyvyys Istuinkorkeus Selkäosan korkeus Ajoyksikön leveys Kokonaispituus       Paino

510 mm  
 

510 mm

Comfort & Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Comfort &  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 

650 mm  
 

650 mm

1300 mm  
 

1320 mm

126 kg  
 

136 kg

Painavin osa

kg

Max. käyttäjäpaino Akkukapasiteetti         Kääntösäde
Max.esteen-

 ylityskyky Maavara Max.kallistuskulma

noin: 62 kg  

noin: 62 kg

127 kg 

160 kg 

2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2500 mm  

2750 mm

100 mm  

100 mm

100 mm  

100 mm 

10 ° 

10 °

Max. ajomatka Max. nopeus Moottoriteho

52 km  
 

52 km

10 /  
12.8 /  

15 km/h

6 / 10 /  
12 / 12.8 /  
15 km/h
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