Scorpius Familjen
IHOPFÄLLBAR KOMPAKT MÅNSIDIG

Trusted Solutions,
Passionate People®

Scorpius

Invacare Scorpius-serien har designats specifikt för individer som vill underhålla en aktiv, oberoende
livsstil utan att kompromissa med utrymmet. Idealisk för daglig användning, den ihopfällbara
elscootern är den perfekta resekompisen.

Enkel att fälla ihop vid transport
Kompakt nog att passa in i bakluckan på en vanlig bil
eller att ta med på resan utomlands. Det mångsidiga
Scorpius-sortimentet är perfekt för dig som ständigt är
på resa.
Tillgänglig i två versioner, Scorpius kan manuellt vikas i
3 enkla steg, medan Scorpius-A komprimeras på under
10 sekunder med ett enda knapptryck.

En kompakt lättviktare
Kompakt ihopfälld, båda modellerna kan enkelt
placeras i ett bagageutrymme i vilken bil som helst.
Båda dessa elscootermodeller väger mindre än 30 kg
med batterierna borttagna, de kan enkelt lyftas när det
behövs. Det imponerande lilla golvutrymme som krävs
av de båda scootrarna när de är ihopfällda betyder att
de enkelt kan förvaras i små utrymmen.

Godkänd på flyget
För självständighet utomlands, standarden 11.6Ah
litiumion batteriet väger bara 2,8 kg och är IATA och
MSDS kompatibel för utlandsresor med flygplan*.
*D
 et rekommenderas att kontrollera med ditt flygbolag
innan resan.

5
1

EXKLUSIVA
FUNKTIONER

Kompakt ihopfälld
Fälls enkelt ihop för resor och

förvaring

Scorpius mått, ihopfälld =
750 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

Scorpius-A mått, ihopfälld =
775 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

Touch LED-panel
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(Endast Scorpius A)

Intuitiv
pekskärmsteknologi

Möjlig ihopfällning av
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Scorpius-A på mindre än
10 sekunder!

LED
belysning

Utrustad med
stöldskyddsanordning

LED-belysning
Fram och bak,
utrustad med
bromsljus som
standard
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Batteri godkänt för flyget
Standard 11.6 Ah litumion-batteri,
tillåtet att ta med på de flesta
flygplan

IATA och MSDS-godkända

Ytterligare funktioner
 örvaringsväskor
F
Valfria att placera fram-, bak- och under stol finns tillgängliga samt ett enkelt
förvaringsskydd
17.6Ah batteri
Ett större litiumjonbatteri finns tillgängligt för de personer som vill resa längre
(klarar upp till 23 km)
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Pålitlig
Med standard 8 "PU hjul,
är Scorpius-sortimentet
lämplig för olika typer av
underlag

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår
hemsida, www.invacare.se

Sittbredd

Sittdjup

Sitthöjd

Ryggstödshöjd

Hjulbas

Totallängd

Scorpius

419 mm

340mm

560mm

780 x 512 x 540
mm

512mm

953 mm

Scorpius A

419 mm

340mm

560mm

775 x 512 x 953
mm

512mm

953 mm

Max brukarvikt

Batterikapacitet

kg
Totalhöjd

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Tyngsta del*

Vändutrymme

Max
hindertagning**

Scorpius

953 mm

27.2 kg

115kg

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm

Scorpius A

953 mm

28 kg

115kg

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm

Markfrigång

Max säker lutning

Körsträcka

Hastighet

Motoreffekt

Scorpius

43mm

6°

15km

8 km/h

250W, 4600 r.p.m

Scorpius A

43mm

6°

15km

8 km/h

250W, 4600 r.p.m

* vikt utan batteripaket
** Mätt då man åker uppför hindret

Färgval

Vit

Klädsel

Röd

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Svart mesh tyg

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden
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