
Invacare®  Colibri ®

De kleurrijke weg naar comfortabel en veilig rijden
De nieuwe Invacare Colibri is een stijlvolle, simpele en kleurrijke micro 
lichtgewicht scootmobiel, ontworpen voor hen die een compleet 
onafhankelijke leefstijl hebben. Dankzij het unieke Invacare LiteLock™ 
systeem kan de scooter gemakkelijk, zonder gereedschap, uit elkaar 
worden gehaald en past daarmee eenvoudig in iedere kofferbak. 
Met zijn kleine omvang is de Invacare Colibri uitzonderlijk wendbaar 
in smalle of beperkte ruimtes. Dat is waarom de Invacare Colibri 
u overal brengt, waar u maar wilt! U heeft de keuze uit een reeks 
trendy, verwisselbare accentkleuren om uw unieke ontwerp te 
realiseren. Wees klaar om comfortabel en veilig te rijden in deze 
nieuwe, stijlvolle metgezel.



Technische gegevens

Demontage zonder moeite
Niet denken - maar doen! 
Minder dan een minuut is 
alles wat u nodig heeft om 
de Colibri uit elkaar te halen 
voor transport.

LiteLock systeem - eenvoudig in- 
en uit elkaar te halen.

Het ingenieuze en unieke Invacare 
LiteLock™ systeem ontgrendelt 
automatisch wanneer de accu eruit 
wordt gehaald. Het duurt minder 
dan een minuut om de scooter uit 
elkaar te halen - zonder gereedschap.  
De voorkant kan simpelweg worden 
opgetild en los in de kofferbak 
worden gelegd, samen met de andere 
componenten. Later is het in elkaar 
zetten net zo eenvoudig!

Set grotere wielen en accu 
(optie)
Perfect om grotere afstanden 
mee af te leggen en op 
ongelijk terrein te rijden. Kies 
waar u de accu wilt opladen: 
direct op de Colibri of los 
ervan.

Meer comfort
De zachte, gepolsterde 
zitting geeft comfort tijdens 
het rijden. Voor nog meer 
comfort is er ook een ‚easy 
fit‘ zittingvering verkrijgbaar.
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Eigenschappen en opties

Mix en match panelen - eenvoudig 
te verwisselen en duurzaam

De Invacare Colibri is ontworpen naar 
de nieuwste trends. Naast een stijlvol 
ontwerp en dito zitting kunt u naar 
keuze de kleurpanelen verwisselen. 
Hiervoor is geen gereedschap nodig, 
want het clip-on mechanisme is snel 
en eenvoudig en garandeert dat alles 
goed op z'n plek blijft.
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Jasper Red

Accentkleuren

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

1010 mm 

1010 mm

44 kg (12 Ah) 
49 kg (18 Ah)

42 kg (12 Ah) 
46 kg (18 Ah)

136 kg 

136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

2200 mm 

1940 mm

45 mm 6° / 10,5% 200 W Tot 16 km 2 8 km/u

4 wielen 

3 wielen

Invacare Colibri

Sapphire Blue Marble White Diamond SilverJade Green

RoHS 2

compliant

1

LiteLock™ 
system

(patent pending)

1/  Voldoet aan de richtlijn van Beperking van het gebruik van Gevaarlijke Stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur - RoHS (2011/65/EC)

2/ Tot 11km voor de 12Ah uitvoering
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