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Kompas

De Invacare Kompas combineert de vrijheid van een elektrische rolstoel met het compacte ontwerp 
van een handbewogen rolstoel: ideaal voor mensen die een actieve en onafhankelijke levensstijl willen 
behouden, zonder in te leveren op ruimte of gemak. Als een van de lichtste en meest compacte 
opvouwbare elektrische rolstoelen op de markt, is de veelzijdige Kompas de perfect elektrisch 
aangedreven oplossing.

Gemakkelijk op  
te vouwen  
en compact
Dankzij een uitgelezen ontwerp, kan de Kompas snel 
en gemakkelijk worden opgevouwen met minimale 
moeite. De elektrische rolstoel heeft ingeklapt een 
indrukwekkend kleine voetafdruk, vergelijkbaar met 
de grootte van een handbewogen, opvouwbare 
rolstoel.

Dit compacte formaat, in combinatie met de 
mogelijkheid om opgevouwen rechtop te staan, 
maakt de Kompas ideaal voor opslag in krappe 
ruimtes zoals onder de trap of tussen meubels. 

Extreem lichtgewicht en
transporteerbaar

Met een gewicht van minder dan 21 kg* is de 
Kompas de meest compacte en lichtgewicht 
elektrische rolstoel binnen Invacare's uitgebreide 
portfolio.

Geoptimaliseerd voor gebruiksgemak, kan de 
rolstoel moeiteloos worden opgetild, bijvoorbeeld 
om ergens in huis te plaatsen of om in de kofferbak 
van een auto te vervoeren. 

Veelzijdig, handig en leuk!

Of het nu is voor thuisgebruik, alledaagse uitstapjes 
of spannende dagtochten, met de zeer wendbare 
Invacare Kompas kun je gemakkelijk elektrisch rijden 
met een snelheid van max. 6,4 km/u en een bereik 
van max. 11 of optioneel 18 km.

* Gewicht zonder accu.



5 BELANGRIJKSTE  
KENMERKEN 

    Duurzame besturing 
• Hoge kwaliteitsbesturing geeft de resterende 
acculading aan en maakt een soepele rit mogelijk door 
zeer eenvoudige, intuïtieve bediening.

    Intelligent remsysteem 
• Voorkomt automatisch onbedoeld wegrollen, 
waardoor de elektrische rolstoel effectief op zijn plaats 
wordt vergrendeld. 

    Luchtbanden achter 
• Zorgen voor een comfortabele reis en zijn geschikt 
voor gebruik buitenshuis. 

    Opbergmand 
• Een verwijderbare nylon mand onder de stoel kan 
worden gebruikt voor vervoer van kleine spullen..

    Vrijloophendels 
• Eenvoudig te bedienen vrijloophendels om de 
motoren los te koppelen voor handbewogen transport, 
zodat de rolstoel gemakkelijk te duwen is.

    Optionele 17,1 Ah lithium-ion accu 
• Grotere accu als accessoire verkrijgbaar om rijafstand 
te vergroten tot 18km.

Aanvullende kenmerken

Volledig 
verstelbaar 

     In hoogte verstelbare 
rugleuning biedt extra 
ondersteuning en 
comfort voor langere 
gebruikers.

    Opklapbare anti-slip 
voetplaat heeft 3 
hoogte-instellingen voor 
extra gemak.

Anti-kiep wielen  
    Voorkomen achterover 
kantelen van de rolstoel bij 
het oprijden van een stoep 
of helling. Bij opgevouwen 
rolstoel zorgen de wielen voor 
extra stabiliteit tijdens opslag.

Eénstaps 
vouwmechanisme 

    Op- en uitvouwen gaat 
eenvoudig en moeiteloos.

    Compacte afmetingen 
van 590 x 370 x 810 mm 
(opgevouwen).

Verwijderbare  
lithium-ion accu   

    Luchtvaart goedgekeurde, 
verwijderbare 11,4 Ah accu met 
accuniveau-indicator, dus mee te 
nemen in het vliegtuig.

    In tegenstelling 
tot veel andere 
opvouwbare 
rolstoelen, is het 
niet nodig de accu 
te verwijderen voor 
het opvouwen.
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Lichtgewicht frame 
    Met een indrukwekkend 
framegewicht van 
minder dan 21 kg, kan 
de compacte Kompas 
moeiteloos worden 
opgetild en gedragen.
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Technische gegevens 

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.

Framekleur Bekleding 

ZwartZwart & grijs

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Zitbreedte Zitdiepte Zithoogte Afmetingen 
opgevouwen 

Totale 
breedte 

Totale  
lengte 

Totale  
hoogte 

Kompas 460mm 420mm 520mm 590 x 370 x 
810mm

590mm 970mm 950-1000mm

Totaal 
gewicht 

Max. 
gebruikers-
gewicht 

Accu- 
capaciteit 

Accu- 
gewicht 

Motor-
vermogen 

Draaicirkel Max. klimbare 
obstakel-
hoogte 

Kompas 20,9 kg zonder
accu

115kg 24 Volt / 11,4 Ah 
lithium-ion accu

2,1kg DC24V,70 Watt 825mm 30mm

Max. veilige 
hellings-  
hoek 

Max. rijbereik Max. snelheid Bandenmaat Maat  
voorwielen 

Kompas 6° 11 km1 6,4 km/h 8” lucht 7" PU
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1.  Gemeten volgens ISO 7176-4:2008 met 6,4 km/u en 11,4 Ah accu. Actieradius kan variëren 
bij configuratie (afmeting accu, snelheid). Max. rijbereik 18 km met 17,1 Ah accu.


