
Comfort, veiligheid en betrouwbaarheid 
met extra prestatie

Invacare®  ORION PRO



Orion PRO

Ideaal voor langere ritten naar de stad of om 
‘s middags rond te rijden in het park met de 
kleinkinderen. De nieuwe ergonomische  
Orion Pro is een krachtige upgrade van onze 
Orion Metro.

Met een versterkte batterijprestatie, een 
voortreffelijk veersysteem en de 12” grote 
wielen, is de nieuwe Orion Pro perfect voor 
gebruikers die behoefte hebben aan extra 
prestatie.

De Orion Pro combineert deze extra prestatie 
met het reeds bestaand comfort, veiligheid en 
betrouwbaarheid om de beste keuze te zijn 
voor gebruikers die meer eisen. 

Gevorderd veersysteem, soepeler rijden

Het gevorderd veersysteem van de Orion Pro is 
ontworpen met als doel een beter prestatievermogen 
en de garantie voor een vlottere rit over verschillende 
oppervlaktes en terreinen.

Bovendien bezit de Orion Pro een krachtige motor en 
12” pneumatische banden om ervoor te zorgen dat u 
comfortabel en met stijl uw bestemming bereikt, of u 
zich nu in de stad of op het platteland bevindt.

Prestatievermogen met zekerheid en veiligheid

De Orion Pro is onderworpen aan de onafhankelijke 
laboratoria van het Duitse testinstituut TÜV, 
zodat gebruikers worden gegarandeerd om in alle 
vertrouwen te rijden met een scooter die voldoet aan 
de nieuwste European Medical Device Standards.

Bovendien vermindert een ingebouwde automatische 
snelheidsreductie zijn snelheid in bochten om 
gebruikers te garanderen dat ze bewust veilige en 
comfortabele manoeuvres maken. 

Daarnaast voorkomt de twee-staps vrijloop hendel dat 
de scooter uit zichzelf gaat rijden.

Snel en eenvoudig in onderhoud

De Orion Pro is vervaardigd uit kwalitatief 
hoogwaardige onderdelen, die ervoor gezorgd hebben 
dat het betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk is.

De elektronica en de motor worden extra beschermd 
tegen slijtage en water teneinde de hoognodige 
werking van de scooter te waarborgen zodat vuil geen 
onnodige storingen met zich meebrengt.

De bovenkap kan eenvoudig verwijderd worden om 
toegang te krijgen tot de motor, batterijen, elektronica 
en kabels.



Kenmerken en opties

4-wiel Orion PRO

Instellen stuurkolom

Gebruikers kunnen 
eenvoudig de 
stuurkolom afstellen op 
de gewenste positie.

3-wiel Orion PRO

Automatische 
snelheidsreductie

Vermindert automatisch 
zijn snelheid in bochten 
en dit voor een hoger 
veiligheidsgevoel.

Handrem

Zorgt voor een 
onmiddellijke stop indien 
vereist.

Ergonomisch stuur

Zorgt voor een 
eenvoudiger en 
toegankelijkere controle 
over het stuur.

Remlicht

Een duidelijke, heldere 
rem waarschuwt 
achterliggers dat de 
scooter vertraagt.

Ontkoppelingshendel

Twee-staps vrijloop 
voorkomt dat de scooter 
per ongeluk in de 
vrijloop komt.

Personaliseer uw scooter met chassiskleuren en 
accessoires

Kies uit 10 chassiskleuren en meer dan 25 accessoires 
om uw scooter aan te passen naar uw persoonlijke stijl. 
Voor meer informatie, neem een kijkje op  
www.invacarescooter.com.
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3-wiel 
 

4-wiel

510 mm 
 

510 mm

Comfort and Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Comfort and Deluxe: 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm 

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Comfort: 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

Comfort: 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

650 mm 
 

650 mm

1300 mm 
 

1320 mm

126 kg 
 

136 kg

approx: 62 kg 

approx: 62 kg

127 kg 

160 kg 

2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2500 mm 

2750 mm

100 mm 

100 mm

100 mm  

100 mm 

10 ° 

10 °

52 km 
 

52 km

10 /  
12.8 /  

15 km/u

6 / 10 /  
12 / 12.8 /  
15 km/u

10 km/u: 240 W / 600 W ¹ 
12.8 km/u: 550 W / 1600 W ¹ 
15 km/u: 550 W / 1600 W ¹

6 km/u: 240 W / 500 W ¹ 
10 km/u: 240 W / 600 W ¹  
12 km/u: 550 W / 1500 W ¹ 

12.8 km/u: 550 W / 1600 W ¹ 
15 km/u: 550 W / 1600 W ¹

3-wiel 

4-wiel

3-wiel 
 

4-wiel

Technische gegevens

1. Piek vermogen

Breedte 
rugleuning Zitdiepte

Zitting naar 
vloerhoogte

Hoogte 
rugleuning

Breedte Driving 
unit Totale lengte Leeggewicht

Het zwaarste 
deel 

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. gebruikers 
gewicht Batterijcapaciteit Draaicirkel

Max. beklimbaar 
obstakelhoogte Bodemspeling

Max. 
veiligheidshelling

Max. rijafstand Max. rijsnelheid Motorcapaciteit

Voor meer informatie, raadpleeg onze website.

BekledingChassiskleuren

Zwart vinylMarmerwit Saffierblauw Jade groen Luxor beige Kristal koper

Karmijn rood Iconisch chroom Diamant zilver Elektrisch blauw Jasper rood


