
Stabiel, bedrijfszeker, duurzaam: de Invacare Orion

Met een sterke focus op veiligheid en betrouwbaarheid, is de Invacare 
Orion uitgevoerd met verschillende nieuwe technieken om een veilige 
en makkelijke rit te garanderen. Of u nu geniet van een rit naar de 
winkels of houdt van een lange rit in de buitenlucht, de Orion geeft u 
de vrijheid van onafhankelijkheid. De combinatie van ergonomie en stijl 
maakt de Orion de juiste keuze voor een relaxte, betrouwbare rit.

Invacare®

OrionTM



Remlicht 
Waarschuwt achterliggers dat 
de scootmobiel vaart mindert.

Ga verder voor langere tijd

Ongeacht het terrein zult u genieten 
van een soepele rit. Door de krachtige 
motor, het volledig geveerde chassis 
en de grote wielen neemt hij eenvoudig 
obstakels en oneffenheden. De grote 
accu's garanderen een grote actieradius 
waardoor probleemloos lange afstanden 
kunnen worden afgelegd. Door gebruik 
van dubbele koplampen blijft u altijd 
zichtbaar, ook als onverhoopt één van 
de lampen kapot gaat. De automatische 
richtingaanwijzers en een krachtig rem-
licht zorgen voor extra veiligheid.

Geniet van ondersteuning en 
betrouwbaarheid

De Orion is uitgevoerd met een snel-
heidsbegrenzer (aan/uit te schakelen) die 
automatisch de snelheid verminderd in 
bochten. De ingenieuze elektronica biedt 
een zichtbaar en hoorbaar signaal wanneer 
de accu's opgeladen moeten worden. De 
tweestaps vrijloop hendel voorkomt dat 
de scootmobiel uit zichzelf gaat rijden. De 
Orion heeft uitvoerige tests ondergaan 
in de onafhankelijk laboratoria van het 
Duitse testinstituut TÜV en voldoet aan 
alle Europese standaardnormen. Eenvoud in onderhoud

Door gebruik van kwalitatief hoogwaar-
dige onderdelen en een sterke nadruk op 
servicetoegankelijkheid, vergt de Orion 
weinig onderhoud en zijn de servicege-
voelige onderdelen snel te bereiken. De 

motoren en elektronica zijn afgeschermd 
door een spatbord waardoor water en 
vuil minder problemen kunnen veroor-
zaken.

Instellen stuurkolom
Gebruikers kunnen eenvoudig 
de stuurkolom afstellen op de 
gewenste positie.

Ergonomisch stuur 
Voorkomt vermoeidheid in  
armen en handen tijdens lange 
ritten.

Handrem
Zorgt voor een onmiddellijke 
stop indien vereist.

Eigenschappen en accessoires

Invacare®

OrionTM



Ingebouwde spatborden
Beschermt elektronica en motor 
tegen vuil en water.

Eigenschappen en accessoires

2-Staps vrijloop
Voorkomt dat de scootmobiel 
per ongeluk in de vrijloop komt.

Automatische snelheidsre-
ductie 
Voor nog meer veiligheid: de 
Orion vermindert automatisch 
zijn snelheid in bochten. Is aan - 
en uit te schakelen.

Vering 
Een volledig geveerd chassis 
zorgt te allen tijde voor een 
comfortabele rit.

Stokkenhouder 
Houder voor twee krukken of 
stokken.

Sluitbare koffer voorop
Veilige koffer voor persoonlijke 
bezittingen.

Stoelvering 
Voegt extra comfort toe tijdens 
het rijden.

Bekerhouder 
Voor het bewaren van water of 
frisdrank.

Heavy Duty beschermhoes
Houdt de scootmobiel schoon 
en droog.

Laadkit voor thuis
Verwijder eenvoudig de 
batterijen om op te laden met de 
laadkit voor thuis.
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Technische gegevens

Zilver

Chassiskleur

3 wielen

4 wielen

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

6 km/u :  
240 W / 500 W*

10 km/u :  
240 W / 600 W*

12 km/u :  
250 W / 1200 W*

42 km

42 km

6 / 10 / 12 km/u

6 / 10 / 12 km/u

Blauw

Zwart vinyl

Bekleding

8°

12°

Invacare®

OrionTM

136 kg

136 kg

3 wielen

4 wielen

3 wielen

4 wielen

* piek vermogen


