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Comet PRO

Quer vá ao mercado local, fazer 
viagens dentro da cidade, ou ir 
mais longe, a nova Comet Pro vai 
levá-lo com conforto, segurança e 
estilo.

As suas poderosas capacidades 
no exterior, combinadas com 
as características de segurança 
avançadas e opções asseguram 
uma condução rápida, poderosa e 
fiável.

Com as suas características de 
condução excecionais e estética 
moderna, a Comet Pro oferece 
potência e desempenho num 
equipamento premium. 

Performance e controlo premium

Graças às características de condução 
melhoradas e baterias de 2x75 Ah, 
a Comet Pro permite-lhe aproveitar 
viagens mais longas e desafiantes 
além dos limites da cidade. As 
rodas dianteiras e traseiras de 13’’, 
combinadas com um sistema de 
suspensão superior, permitem uma 
passagem por passeios e obstáculos 
de uma forma suave e confortável. 
Adicionalmente, a redução automática 
da velocidade quando fizer curvas a 
alta velocidade confere estabilidade e 
segurança adicionais.

TÜV tested 

A Comet Pro foi sujeita a testes no 
laboratório de teste Alemão TÜV, 
dando-lhe confiança e tranquilidade 
quando a conduzir. Além disso, 
as características de segurança 
avançadas como a alavanca 
de bloqueio duplo e a redução 
automática da velocidade oferecem 
fiabilidade onde quer que vá.

Design moderno e compacto

Desenvolvida com o conforto e 
precisão em mente, a Comet Pro 
oferece uma manobrabilidade e 
controlo excecionais, mesmo em 
espaços apertados. Adicionalmente, 
a direção ergonómica assegura uma 
boa posição de condução permitindo 
uma viagem mais agradável e 
relaxante.



Características e opções

Redução automática da 
velocidade

Reduz a velocidade 
nas curvas para maior 
segurança.

Ecrã LCD intuitivo

Layout de fácil 
compreensão para 
dar total confiança e 
controlo quando conduz.

Regulação da coluna de 
direção

O utilizador pode ajustar 
a coluna de direção às 
suas necessidades.

Volante ergonómico

O tamanho, curvatura 
e material do volante 
garantem conforto 
e estabilização na 
condução.

Luz de travagem

Clara e brilhante avisa 
quando a scooter está a 
abrandar.

Alavanca de bloqueio 
duplo

Previne que a 
scooter se desengate 
acidentalmente.

Personalize a sua scooter com carenagens e 
acessórios

Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de 
25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo. 
Para saber mais, visite o nosso microsite em:  
www.invacarescooter.com.

Suspensão avançada

Para uma condução suave e confortável em pisos 
irregulares.

Direção estável

Mantém a direção estável a altas velocidades para 
segurança e estabilidade adicional.
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Branco mármore Verde Jade Beige Bronze

Vermelho carmim Cromado Prateado Azul elétrico

Dados técnicos

Comet Pro

1. Pico de performance

Largura do 
encosto

Profundidade de 
assento

Altura 
assento-chão

Altura do 
encosto Largura total

Comprimento 
total Peso

510 mm Deluxe: 470 mm  
Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Deluxe: 490 mm 
Premium: 630 mm 

665 mm - 685 mm 1450 mm 136 kg

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

approx. 63 kg 160 kg 2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Autonomia
Velocidade 

máxima
Capacidade do 

motor

55 km 15 km/h 550 W / 1600 W ¹

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

Comet Pro

Comet Pro

EstofoCor das carenagens

Preto vinilAzul alium
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Vermelho Garnet


