
Geniet van uw vrijheid

Colibri

Stijlvolle en lichtgewicht scooter

Ontworpen met de Invacare Litelock™ technologie



Breedte 
rugleuning Zitdiepte

Zitting naar
vloerhoogte

Hoogte
rugleuning Totale breedte

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm

Totale lengte Leeggewicht
Max. gebruikers-

gewicht Accu capaciteit Draaicirkel

1170 mm
44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah) 136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah 2200 mm

Een kleine scooter met 
een grote persoonlijkheid
De microscooter Invacare Colibri® is elegant, 
gebruiksvriendelijk en kleurrijk, ontworpen 
voor hen die een compleet onafhankelijke 
leefwijze hebben.
Dankzij het gepattenteerde LiteLock™ 
systeem is de Colibri® zonder gereedschap 
gemakkelijk demonteerbaar en eenvoudig 
op te bergen in de koffer van uw wagen. 
Met zijn kleine omvang is deze scooter 
uitzonderlijk wendbaar in smalle ruimtes. 
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Grotere set wielen als 
optie.

Extra batterijpakket.

Kies waar u de 
batterij  wilt opladen: 
direct op de Colibri® 
of los ervan.

Set grotere wielen en 
batterijpakket (optie)

De zachte, gevoerde 
zitting geeft comfort 
tijdens het rijden.

Voor nog meer comfort is 
er ook een ‘easy fit’ 
zittingvering verkrijgbaar.

Meer comfort

Verwisselbare mix 'n' match 
panelen.

Wissel eenvoudig panelen, 
geen gereedschap nodig 
met behulp van het clip-on-
mechanisme.

Mix ‘n’ Match panelen 

I nnovatief en 
gepatenteerd Invacare 
Litelock™ systeem.

Kan gemakkelijk zonder 
gereedschap worden 
gedemonteerd voor snel 
en moeiteloos transport.

Eenvoudig transport

Obstakel-
hoogte

Max. veiligheids-
helling

Motor-
capaciteit Max. rijafstand Max. rijsnelheid

45 mm 6° / 10.5% 200 W Tot 16 km 8 km/h
Groen 

RoodBlauw

Frame kleuren

BANDEN 
LATEN 
GEEN 

SPOREN NA

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

Marmer
Wit

Diamant 
Zilver




