
Invacare Comet

Invacare Comet Alpine

Invacare Comet HD

Imponente, Robusta e Fiável : A família das Scooters 

Invacare Comet 

A scooter Comet dispõe de características que proporcionam uma con-
dução rápida, segura e divertida. A fiabilidade é um ponto chave desta 
scooter rápida e segura. Quer esteja a fazer compras no supermercado 
ou a desafiar as suas performances no exterior, pode confiar plena-
mente na Comet. Combinando a sua apetência para o exterior com a 
ergonomia e excelente aspecto, a Comet torna-se na solução brilhante 
para as suas deslocações.
A nova Comet Alpine oferece maior tracção e motores mais potentes, 
ideal para uso exterior. A Comet HD é ideal para utilizadores com elevado 
peso de 150 kg a 220 kg. A Faília Comet foi submetida a rigorosos 
testes TUV e cumpre as normas Europeias de Dispositivo Médico.
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Luz de travão 

Luz de travão de grande dimen-
são que avisa as pessoas que a 
scooter está a abrandar.

Condução segura e equilibrada 

Com as suas rodas de grandes dimen-
sões, motor potente e suspensão 
regulável nas quatros rodas, a Comet 
simplesmente convida à aventura. A 
Comet dispõe de um sistema electrónico 
que reduz automaticamente a velocidade 
em curva, oferecendo assim conforto e 
segurança na condução diária. O sistema 
electrónico inteligente dispõe de um 
sinal visual e sonoro que o avisa quando 
é necessário carregar as baterias. O seu 
sistema de luzes é completo por forma a 
assegurar máxima segurança.

Aprecie a velocidade e o conforto  

Oferecendo uma maior velocidade e uma 
maior capacidade de baterias a Comet 
leva-o mais longe, mais rapidamente.
A Comet supera facilmente os obstácu-
los e as irregularidades do solo de forma a 
proporcionar-lhe um excelente estado de 
espírito e capacidade para ir mais além. A 
scooter Comet foi sujeita a testes exaus-
tivos efectuados na Alemanha por um 
laboratório independente de certificação 
TÜV cumprindo as normas europeias 
para os dispositivos médicos.

Simples e fácil de utilizar  

Utilizar componentes de qualidade não 
fazem a Comet somente fiável mas 
também de fácil manutenção. Pode sim-
plesmente retirar a parte superior de 
protecção para aceder às baterias, parte 
electrónica, motor e cabos. O motor e 

toda a parte electrónica estão protegidos 
contra a água e sujidade (Pára-lamas) de 
forma a evitar avarias desnecessárias. O 
sistema de luzes funciona de forma a que 
quando uma lâmpada se funde as outras 
continuam a funcionar.

Regulação da coluna de 

direcção 

O utilizador pode ajustar a coluna 
de direcção às suas necessida-
des.

Volante ergonómico 

Previne o cansaço das mãos e 
braços nas viagens mais longas.

Travão 

Garante uma travagem rápida e 
segura caso seja necessário.

Características
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Pára-lamas integrados 

Protege a electrónica e os eixos 
do motor da água e sujidade.

Características

Alavanca de bloqueio duplo 

Previne que a scooter se desen-
gate acidentalmente.

Redução automática de 

velocidade 

Para sua segurança, a Comet 
reduz automaticamente a veloci-
dade em curva.

Suspensão 

A suspensão total proporciona 
uma condução confortável em 
todas as situações.

Caixa com fecho

Caixa com fecho para os seus 
bens pessoais.

Suporte de Lata/garrafa 

Para transportar facilmente a 
sua bebida.

Capa resistente 

Mantém a Scooter limpa e seca.
Carregador externo 

Simplesmente retire as baterias 
e carregue-as com o carregador 
externo.
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Dados técnicos

Comet 4 rodas 

Comet Alpine 4 rodas

Comet HD 4 rodas

510 mm

510 mm

660 mm

480 mm

480 mm

530 mm

440 - 515 mm

440 - 515 mm

440 - 515 mm

500 mm

500 mm

610 mm

660 mm

660 mm

660 mm

1475 mm

1475 mm

1475 mm

136 kg

143 kg

148 kg

81 / 84 kg

91 kg

96 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah

2 x 75 Ah

2 x 75 Ah

3260 mm

3260 mm

3260 mm

100 mm

100 mm

100 mm

135 mm

135 mm

135 mm

10 km/h : 250 W /  
1200 W*** 

12,8 km/h : 250 W / 
1200 W*** 

15 km/h : 250 W /  
1200 W***

650 W / 1800 W***

650 W / 1800 W***

60* / 55** km

 
 
 
 
 

50* km

50* km

10 / 12,8 / 15 km/h

 
 
 
 
 

10 km/h

10 km/h

10º

10º

10º

160 kg

160 kg

220 kg

 * 10 km/h
** 12,8 km/h / 15 km/h
*** Pico de performance

Cinza prata

Cores de chassis

Azul Onyx

Preto Vinil 

Estofo

Comet HD 
Peso máximo 

utilizador 220 kg

Cinza Xisto
Comet Alpine &  

Comet HD

Comet 4 rodas 

Comet Alpine 4 rodas

Comet HD 4 rodas

Comet 4 rodas 

 

 

 

 

 

Comet Alpine 4 rodas

Comet HD 4 rodas
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