
Gemaakt om goed en 
betrouwbaar te ondersteunen

Comet® Ultra

Trusted Solutions,
Passionate People®



Kenmerken en opties

Technische gegevens

Ideaal voor mensen met een groter lichaam, biedt de Comet Ultra een veilige, ondersteunende 
en krachtige rij ervaring zonder in te boeten op stijl of functionaliteit. Voorzien van alle 
veiligheidskenmerken en rij karakteristieken, die in de gehele Comet range aanwezig zijn, brengt de 
Comet Ultra je snel en efficiënt naar je bestemming, comfortabel en gecontroleerd.

BekledingBeschikbare kleuren

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.

Comet Ultra

Breedte 
rugleuning Zitdiepte Zithoogte Rughoogte Totale breedte Totale lengte Ledig gewicht

660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

515 mm 665 - 685 mm 1450 mm 148 kg

Gewicht 
zwaarste deel

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. gebruik-
ersgewicht

Accu 
capaciteit Draaicirkel

Max. 
drempelhoogte Bodemvrijheid

Max. veilige 
helling

circa 63 kg

220 kg 2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 1 °

Actieradius
Max. 

rijsnelheid

Vermogen

58 km 10 km/h

10km/h: 650 W / 
 1800 W ¹
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Black VinylMarble White

Electric Blue

Jade Green Luxor Beige Crystal Copper

Carmine Red Iconic Chrome Diamond Silver

Alium Blue

Garnet red

Kracht, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid

Dankzij een zorgvuldig doordacht 
ontwerpproces en een robuuste constructie 
zijn de veiligheid en stabiliteit van de Comet 
Ultra nooit reden voor zorg; ook voor 
gebruikers met een gewicht tot 220 kg. 
Ontwikkeld met hoogwaardige componenten 
en veiligheidskenmerken is de Comet Ultra 
een betouwbare reisgezel, waar je ook 
heen gaat. Verder zorgen de flexibiliteit en 
aanpasbaarheid ervoor dat je de scootmobiel 
aan jouw unieke stijl en individuele voorkeur 
kunt aanpassen.

Compleet comfort en ondersteuning

De speciaal gevormde Ultra Seat-zitting is 
ontworpen in samenspraak met therapeuten 
om voor een optimale zitpositie en 
vergroot comfort te zorgen. Daarnaast 
zorgt een pneumatisch verstelbare 
lumbaalondersteuning voor nog meer comfort, 
indien nodig. De verstevigde zitbasis en 
instelbare armsteunen bieden uitstekende 
ondersteuning en zorgen ervoor dat de 
armsteunen extra ondersteuning kunnen 
bieden bij het op- en afstappen van de 
scootmobiel.

Verbeterde vering

Biedt superieur comfort
voor grotere personen.

Reinforced seat column

Biedt extra stabiliteit en
veiligheid.

Verstevigde hoogteen 
breedte instelbare 
armsteunen

Kunnen eenvoudig
worden aangepast aan de
gebruiker en bieden extra
ondersteuning bij het open
afstappen.


