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L&M Specialty Center Elektrische rolstoelen

Inspired by life

Inspired by life

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.

Soepel rijden met de krachtige en wendbare
MID Lectus

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 een passende

De MID Lectus is de ideale oplossing voor de gebruiker die
veeleisend is op het gebied van mobiliteit en individuele
ondersteuning. De MID Lectus heeft haar naam te danken aan de
midwheel aandrijving die, samen met de zesvoudige vering, zorgt
voor ongekend goede rijeigenschappen. In combinatie met een
grote accucapaciteit is deze rolstoel daarmee heel geschikt
voor zowel binnenshuis manoeuvreren als ook om buitenshuis
grotere afstanden af te leggen. Het Lectus zitsysteem in
combinatie met het R-Net besturingssysteem en alle gangbare
verstel
mogelijkheden, garandeert een optimale individuele
onder
steuning. De MID Lectus is net als onze succesvolle
voorwielaangedreven EVO Lectus onderhoudsvriendelijk en
eenvoudig herinzetbaar.

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.

Kortom:
• Zeer goede rijeigenschappen
• Grote accucapaciteit
• 	Individueel instelbaar door Lectus zitsysteem
• Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig herinzetbaar.

Wit

Oranje

STANDAARD UITGERUST MET:
•
•
•
•
•
•
•

Ortheseonderstel

SPECIFICATIES MID LECTUS

Zilver

OPTIES:

3D instelbare hoofdsteun
Opklapbare en instelbare armleuningen
Centrale beensteun met lengtecompensatie
Geïntegreerde taxihaken (ISO 7176/19)
Sterke LED verlichting voor en achter
Bekleed met comfortabele 3D stoffering
P&G VR2 besturing

•
•
•
•
•
•
•

Individueel instelbare rompkussens & heupsteunen
Montagesysteem voor Dahl Docking Station
P&G R-Net Besturing
Bijzondere besturingen
Water- en vuilafstotende bekleding
Werkblad met omkeerbare middenbesturing
Voor overige opties, zie prijslijst op onze website

Ontspannen ondersteund door

Actief zitten op ooghoogte

Veel ruimte voor

Individueel instelbare

de biomechanische verstellingen

door 30 cm lift

(zijwaartse) transfers

zijwaartse ondersteuning

Positie aandrijving

Midwiel

Max gebruikersgewicht

136 kg

Totaalgewicht

175 kg

Hoogte/breedte/diepte

111 / 62 / 98,5 cm

Zithoogte

46 - 76 cm

Zitdiepte

42,5 - 60 cm

Zitbreedte

42 - 62 cm

Biomechanische verstelling

Ja

Zitsysteem

Lectus

Actieradius

35 km

Max. snelheid

12,5 km/h

Accu’s

50 / 70 Ah

Draaicirkel

75 cm

Besturing (VR2/R-net)

VR2 / R-net

Aantal aansluitingen

8

Crash test safe

Ja

Kleur bekapping

Wit / Oranje / Zilver

Rughoekverstelling

Elektrisch & Handmatig

Kantelverstelling

Elektrisch, 50˚

Zitlift

Elektrisch, 30 cm

Beensteunen

Elektrisch & Handmatig

Bij de ontwikkeling van de MID Lectus is ook goed nagedacht
over het monteren van een individuele orthese. De vlakke zitplaat
en de centrale rugsteun geven de flexibiliteit om elke orthese
eenvoudig, maar vooral veilig te monteren. De veiligheid van
de combinaties zijn bewezen door bij de TUV uitgevoerde
crashtesten.

