
Desenvolvida para dar suporte 
com performance e fiabilidade

Comet® Ultra

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Características e opções

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Ideal para utilizadores mais largos e pesados, a Comet ULTRA oferece uma experiência de condução 
segura e poderosa sem comprometer o estilo ou a funcionalidade. Equipada com todas as 
características de segurança e condução vistas ao longo da família Comet, a Comet ULTRA vai levá-lo 
ao seu destino de forma rápida e eficiente, em completo conforto e controlo.

Comet Ultra 660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

665 - 685 mm 1450 mm 148 kg Environ : 63 kg

220 kg 2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10 ° 58 km 10 km/h

10km/h: 650 W / 
 1800 W ¹

Comet Ultra

Comet Ultra

Largura do 
encosto

Profundidade 
do assento

Altura 
assento-chão

Altura do 
encosto Largura total

Comprimento 
total Peso

Parte mais 
pesada

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso max. 
utilizador

Capacidade da 
bateria

Diâmetro de 
viragem

Altura max. 
ultrapassar 
obstáculos

Distância do 
solo Max. inclinação Autonomia

Velocidade 
máxima

Capacidade do 
motor EstofoCor das carenagens

630 mm

Preto vinilBranco mármore Azul alium Verde jade Beige Bronze

Vermelho carmim Cromado Prateado Azul elétrico

Poder, fiabilidade e personalização

Devido a um processo de desenvolvimento 
cuidadosamente pensado e uma construção 
robusta, a segurança e estabilidade da  
Comet ULTRA estão plenamente asseguradas, 
mesmo para utilizadores com peso superior 
a 220kg. Desenvolvida com os componentes 
de maior qualidade e características de 
segurança, a Comet ULTRA é uma companheira de 
confiança onde quer que vá. Além disso, a sua 
flexibilidade e adaptabilidade fazem com que a 
possa personalizar para ir ao encontro do seu 
estilo e preferências.

Conforto e suporte completos

O assento especial Ultra Seat foi desenvolvido 
em conjunto com terapeutas para assegurar 
uma boa posição sentada e conforto 
aumentado. Além disso, o suporte lombar 
ajustável pneumaticamente permite conforto 
melhorado, caso seja necessário. A base de 
assento reforçada e os apoios de braços 
ajustáveis oferecem um suporte excelente e 
permitem o uso dos apoios de braços como 
um suporte adicional quando entrar e sair da 
scooter.

1. Pico de performance

Suspensão melhorada

Para oferecer conforto 
superior a utilizadores mais 
largos e pesados.

Coluna de assento 
reforçada

Oferece estabilidade 
adicional e segurança 
quando sentado

Apoios de braços 
ajustáveis em altura e 
largura reforçados

Podem ser facilmente 
ajustados ao utilizadores e 
oferecem suporte adicional 
quando entra ou sai da 
scooter

Vermelho Garnet


