
Desafie o exterior com poder, 
controlo e estabilidade

Comet® Alpine+

Trusted Solutions,
Passionate People®



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.

Para aqueles que apreciam aventuras em terrenos desafiadores para as scooters tradicionais, a  
Comet Alpine+ oferece a solução perfeita. As suas características de condução robusta e poderosa 
oferecem liberdade para descobir o exterior sem o mínimo de esforço em conforto e segurança.

Como parte da família Comet, a Comet Alpine+ vem equipada com todas as suas conhecidas 
características de segurança e capacidade de personalização, oferecendo uma scooter fiável, poderosa 
e com muito estilo.

• Segurança como característica principal

• Poderosa e robusta

• Excelente capacidade no exterior

Comet Alpine +

Largura do 
encosto

Profundidade 
do 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 -  
685 mm

1450 mm 143 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

aprox. 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

49 km 10 km/h

10km/h: 650 W /  
1800 W ¹

Comet Alpine +

Comet Alpine +

Poderosa e robusta

Quer esteja a enfrentar um terreno irregular ou uma 
subida íngreme e desafiadora, a Comet Alpine+ vai 
oferecer excelente manobrablidade e poder sem 
comprometer a segurança e o estilo. Graças aos seus 
poderosos motores e sistema de suspensão superior, 
a Comet Alpine+ deixa-o desafiar o exterior com o 
mínimo esforço e controlo completo.

Excelentes capacidades no exterior

Quando confrontado com pisos irregulares ou 
molhados, pode ter a certeza de que os componentes 
vitais da scooter ficarão protegidos da água e 
sujidade graças ao guarda lamas anti-salpicos 
incorporado. Sinta-se confortável e à vontade ao 
conduzir a alta velocidade com estabilidade direcional 
e com redução automática da velocidade para 
abrandar quando estiver a passar por curvas. 

1. Peak performance

Módulo de suspensão 
de assento

Oferece maior conforto ao 
adicionar uma suspensão 
de assento opcional. 

Carregador externo

O carregador externo 
adicional permite-lhe 
carregar as baterias fora 
da scooter.

117

EstofoCor das carenagens

Preto vinilBranco mármore Azul alium Verde jade Beige Bronze

Vermelho carmim Cromado Prateado Azul elétrico Vermelho Garnet


