Evo Lectus
2

tot communicatie
op ooghoogte
1

van Veilig & comfortabel
op elke ondergrond

3 tot ligpositie

zonder onnodige
transfers

Kunnen doen wat ècht belangrijk voor je is
Je energie inzetten voor datgene wat echt belangrijk voor je is? De
bewegingsvrijheid kunnen kiezen die bij jou past? Dat kan met de
unieke combinatie van mobiliteit met power en de individuele
zitondersteuning van de Evo Lectus!
Voor de ontwikkeling van de Evo Lectus is rekening gehouden met
alle potentiële gebruikers, te beginnen bij de eindgebruiker zelf,
maar ook de servicemonteur, familieleden van de gebruiker, de
zorgprofessional, verzorgenden of de taxichauffeur.

Elektrisch instelbare ziten (volledige) ligpositie

Intelligent wegzwenkbare
besturing

Gegarandeerde stabiliteit
en veiligheid

Zitondersteuning en
bediening op maat

Elektrisch instelbare
zithoogte met zitlift

Vrijheid in voet- en
beenpositionering

Instelbare onafhankelijke
vering op de 4 wielen

Wendbaar en krachtig
bij hellingen en obstakels

Vormgeving en kleur
die bij je past

Evo Lectus

De Evo Lectus in het kort
Zitondersteuning & bediening op maat
- snel en eenvoudig aanpasbaar aan veranderende 		
gebruikersbehoeftes
n
Altijd de gewenste zit-en ligpositie
- elektrisch verstelbaar van zit- tot volledige ligpositie
zonder transfers
- automatische beenlengte-compensatie
n
Iemand in de ogen kunnen kijken
- zithoogte tot 40cm te verhogen met de zitlift
- altijd op ooghoogte voor participatie en zelfstandigheid
n
Flexibel in huis & op kantoor
- krachtig en soepel manoeuvreren door kleine
draaicirkel en voorwielaandrijving
- intelligent wegzwenkbare besturing maakt onder tafel
of bureau rijden eenvoudig
n	
Comfortabel en veilig op pad
- altijd 4 wielen aan de grond door onafhankelijke vering
- koersvast door de ingebouwde gyroscoop
- wendbaar en krachtig bij hellingen en obstakels
n	
Gegarandeerd een veilig gevoel
- stabiel door automatische zwaartepunt correctie bij
zithoekverkanteling
- crash test safe
- betrouwbare, zich bewezen hoge kwaliteitsonderdelen
- zichtbaarheid met LED verlichting
n
Onderhoudsvriendelijk
- service-gevoelige onderdelen zijn goed bereikbaar en
logisch gepositioneerd
n
Vormgeving & kleur die bij je past
- in drie kleuren, vernieuwende vormgeving
- vormgeving bekroond met een iF Design Award
n

Meetpunten

Specificaties

Meetpunten

Specificaties

Totale lengte

98,5 cm

Actieradius

25 - 45 km

Totale breedte

62 cm

Accu’s

50/70/85 Ah

Zitbreedte

42 - 62 cm

Lader

8A/24V, 12A/24V, 15A/24V

Zitdiepte

40 - 60 cm

Totaal gewicht (incl. accu’s)

165 kg

Zithoogte (incl. kussen)

55 cm

Maximaal gewicht inzittende

136 kg

Elektrische rughoekverstelling

85° - 180°

Draaicirkel

100 cm

Elektrische zithoekverstelling

0° - 50°

Diameter voorwielen

35 cm

Elektrische verstelbare zithoogte

40 cm

Diameter achterwielen

23 cm

Elektrische beensteunen

85° - 180°

Voldoet aan

EN 12184 - 2008

Maximum snelheid

6 km/h, 10 km/h, 12,5 km/h
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