
Orion® Pro
Den urbane og fremkommelige scooteren



Standard konfigurasjon 
og egenskaper 

Orion Pro er bygget med kvalitetskomponenter og 
er grundig utprøvd og testet. Konstruksjonen bygger 
på samme teknologi som storebroren Comet Alpine+ 
som har vært markedsledende i Norge i en årrekke. 
Forbedringene er kombinert med eksisterende 
teknologi som vi vet virker.

Orion Pro har innebygd fartsreduksjon ved sving, 
kort svingradius og et stort tilbehørsprogram som er 
tilpasset Norge. Orion Pro er et robust produkt som er 
designet for å vare. 

God ergonomi

Ergonomisk utformet sete med 
gode justeringsmuligheter. 
Styret og justeringen av 
rattstamme er intuitivt og 
ergonomisk utformet slik at 
kjøremiljøet enkelt tilpasser seg 
bruker.

Invacare Orion Pro er en ideell scooter til utendørs bruk, 
i tettbygde områder og bymiljø. Orion Pro har litt mindre 
dimensjoner enn storebroren Comet Alpine+, men har beholdt 
den gode kjørekomforten og fremkommeligheten. Den kan til 
og med tas med på t-banen.

Den unike sitteenheten har en svært god anatomisk utforming. 
Kombinert med det unike understellet og den kraftige motoren 
er du sikret en komfortabel kjøreopplevelse.

Urban og fremkommelig På anbud 
med NAV

Beskrivelse Art.nr.              HMS-art.nr.

Orion Pro 249574 1648999 

Farge: Diamond silver (standard)
QR-kode på rattstammen som leder deg til 
brukermanualen*1
Sete med hvite sømmer SB51 x SD 47 cm
Orion Pro har brukervekt opp til 160 kg
Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan 
vinkelreguleres
Oppfellbare og høyderegulerbare armlen
Høyderegulerbar nakkestøtte
Batteri og lader med IP-grad 44*
Krykkeholder, speil og en praktisk kurv foran er 
standard
Lys foran og bak
Transportfester for transport av stol uten bruker i bil

*1  Fra landingssiden, velg NO (Norge) oppe i høyre hjørne,
så finner du våre scootere der

*2  IP 44 innebærer at laderen er beskyttet mot vannsprut
og inntrenging av faste fremmedlegemer over 1 mm
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Tilbehør



Setebredde Setedybde Høyde gulv til sete Høyde rygg 

Standard:  
510 mm

Standard-sete: 
470 mm

Min. 440 mm

Maks. 510 mm

Standard-sete  
500 mm

Premium-sete  
630 mm

Batterikapasitet Svingradius Maks. kjørelengde Maks. fart 

2 x 73 Ah 1720 mm 54 km 10 km/t

Tekniske data

Total bredde Total lengde Produktvekt Maks. brukervekt 

650 mm 1320 mm 136 kg 160 kg

Beskrivelse Art.nr. HMS-art.nr.

Orion Pro 249574 1648999 

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

Black Vinyl

Jade Green

Alium Blue

Marble 
White

Farger

Polstring

Diamond 
Silver

Garnet red

For mer informasjon om produktet og produktets 
brukermanual, vennligst se www. invacare.no

© 2023 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare 

forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. OrionPro - NO - 02/2023

https://www.invacare.no/nb/drivaggregat-scootere-og-elektriske-rullestoler/scootere/invacare-orion-pro-scooter
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