
Stabil, tillförlitlig och slitstark 
Invacare Orion är utrustad med flera nyheter i syftet att öka säker- och 
pålitligheten. Vare sig du tycker om att ta en tur till affären eller njuter 
av en längre åktur, skänker Invacare Orion en bra grund till större frihet 
och oberoende. Med  ergonomi i kombination med stil är Orion det 
uppenbara valet för en avkopplande och pålitlig färd.
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Bromsljus
Bromsljuset aktiveras då man 
släpper gasreglaget. Det varnar 
bakomvarande att Scootern 
saktar in.

Färdas längre

Oavsett underlag så kommer du att trivas 
under din åktur. Den kraftfulla motorn, 
fjädringen både fram och bak, samt 
de stora hjulen hjälper dig att smidigt 
övervinna hinder och ojämnheter på 
marken. Det unika belysningssystemet 
inkluderar en enkel och synlig DUAL-
lampa, som ger ökad synlighet. Blinkern 
indikerar på att du tänker svänga, den 
stängs automatiskt av efter 20 sek. 
Belysningen är konstruerad så att om en 
lampa skulle gå sönder så påverkas inte 
någon av de andra lamporna av detta, 
utan fortsätter att lysa obehindrat.

Enkelheten  

Det är enkelt att ta bort batterikåpan, 
vilket ger en snabb åtkomst till batte-
rier, elektronik, motor och kablage vid 
en eventuell service. Drivenheten och 
elektroniken är skyddade mot vatten-
stänk vilket garanterar en god funktion av 
scootern, då de skyddas mot smuts och 
väta och på så sätt förhindras att onödiga 
tekniska fel behöver uppstå.

Pålitlig och driftsäker

Det ergonomiskt utformade styret på 
Orion erbjuder avlastning för axlar och 
armar under längre åkturer. Handbromsen 
och handtaget för att justera styr-
stamsvinkel sitter lättillgängligt. Orion 
är utrustad med hastighetsreducering 
som sänker hastigheten då du svänger. 
Tillsammans med den mjuka svängbara 
sitsen, som erbjuder en bra körställning 
och som underlättar i- och urstigning 

från scootern, ges grunden till en njutbar 
åktur. Du uppmärksammas på att bat-
terierna behöver laddas, både genom en 
ljudsignal och att batteriindikeringslam-
porna börjar att blinka. Orion har genom-
gått omfattande tester hos oberoende 
testinstitut, bl a TÜV i Tyskland. Orion 
följer den Medicin Tekniska Standard och 
norm som ligger till grund för denna typ 
av hjälpmedel i Europa.

Styrstångens vinkel
kan justeras steglöst för att 
passa individuella behov.

Ergonomisk utformade 
handtag
Motverkar utmattning i armar 
och händer under längre åkturer.

Handbroms
Försäkrar omedelbar inbroms-
ning om det krävs.

Egenskaper och Tillbehör
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Inbyggda stänkskydd
Skyddar elektronik och drivenhet 
från vatten och smuts.

Egenskaper och tillbehör

2-stegs frikopplingsspak
Denna säkerhetsåtgärd förhin-
drar att Scootern ofrivilligt fri-
kopplas.

Automatisk hastighetsredu-
cering
Hastigheten reduceras automa-
tiskt då man svänger.

Fjädring
Ställbar fjädring fram och bak ger 
en bra körkomfort.

Kryck & käpphållare
Har plats för 2 kryckor eller 
käppar.

Låsbar packbox

Fjädringsmodul
Ger en ytterligare ökad komfort.

Dryckeshållare Förvaringsöverdrag
Håller Scootern ren och torr.

Alternativ laddning
Ta enkelt ur batterierna och ladda 
dem separat med ett enkom 
batterikitt.
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Tekniska data

Silvergrå

Kåpornas färg

3 hjulig

4 hjulig

510 mm

510 mm

470 mm

470 mm

420 - 495 mm

420 - 495 mm

510 mm

510 mm

625 mm

625 mm

1270 mm

1290 mm

103 kg

110 kg

71 kg

78 kg

kggkgkg

2 x 50 Ah

2 x 50 Ah

2250 mm

2800 mm

80 mm

80 mm

90 mm

90 mm

10 km/h :  
240 W / 600 W*

12 km/h :  
250 W / 1200 W*

42 km

42 km

10 / 12 km/h

10 / 12 km/h

Onyxblå

Svart vinyl

Klädsel

8°

12°
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136 kg

136 kg

3 hjulig

4 hjulig

3 hjulig

4 hjulig

* Maxeffekt


