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EVO
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Specialty Center voor custom-made oplossingen
Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale
mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met
een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de MID Lectus heel geschikt als oplossing voor
diverse beperkingen en behoeften.

De EVO Lectus Low Rider is ontwikkeld voor gebruikers
die behoefte hebben aan een bijzonder lage zithoogte.
Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker graag nog zelf wil
autorijden. Of wanneer hij op zijn werk kantoorwerkzaamheden wil uitvoeren aan een bureau. De combinatie
van een lage zithoogte (41,5 cm) samen met alle
voordelen van de EVO Lectus, maakt deze rolstoel uniek
op de markt!

Toch komt het voor dat de standaard mogelijkheden niet
voldoen. Wij zorgen daarom ook voor custom-made aanpassingen aan onze elektrische rolstoelen. Indien gewenst, zullen
onze adviseurs samen met u de specifieke klantbehoefte
duidelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt dit vertaald naar

Wit

Oranje

een passende technische oplossing. Denk daarbij aan speciale besturing, aanvullende ondersteuning of zelfs een elektrische instaphulp.
Deze klant-specifieke aanpassingen worden ontworpen en
gebouwd in ons Specialty Center in Kerkrade (NL). Hier zijn
elke dag een aantal specialisten aan het werk om de specifieke behoeften van onze klanten om te zetten naar de juiste
technische oplossingen. De veiligheid en betrouwbaarheid
van iedere custom-made elektrische rolstoel wordt gewaarborgd door een vastgelegde risicoanalyse te doorlopen voordat de rolstoel wordt vrijgegeven en uitgeleverd.

Antraciet

ISO 7176-19:2008

EIGENSCHAPPEN
STANDAARD:
•
•
•

OPTIES:

In hoogte verstelbare armleuningen
Beensteunen met lengtecompensatie
Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

•

•
•
•
•

Zithoekbereik

Zithoogte

Montagesysteem voor Dahl-docking station
instelbare hoofdsteun
Individueel instelbare romppelotten en heupsteunen
Wegzwenkbaar werkblad met omkeerbare stuurkast
Groot aanbod speciale besturingen
R-Net besturing mogelijk

•	3D

Rughoek en
Beensteunverstelling

Ligpositie

Aandrijving

Voorwiel

Accu’s

70 Ah / 85 Ah

Max. gebruikersgewicht

136 kg

Besturing (VR2/R-Net)

R-Net

Totaalgewicht

165 kg

Aantal aansluitingen

8

Hoogte/Breedte/Diepte

111 / 61,5 / 98,5 cm

Crashtestsafe

Ja

Zitbreedte

40 - 57,5 cm

Kleur bekapping

Wit / Oranje / Antraciet

Zitdiepte

40 - 60 cm

Rughoek

Handmatig / Elektrisch

Zithoogte (zitting)

41,5 - 81,5 cm

Instelbereik

85˚ - 180˚

Biomechanische verstelling

Ja

Zithoek

50°

Zitsysteem

Lectus

Beensteun

40 cm

Actieradius

30 - 45 km

Instelbereik

85˚ - 180˚

Max. snelheid

12,5 km/h

Voetsteunverstelling

Handmatig / Elektrisch

