
Bij bepaalde uitvoeringen van de Canto Nxt 
Zelfrijder kon de zijkant in conflict komen met 
de achterwielen. Dit hebben we opgelost door 
de zijkanthouder recht te maken i.p.v. met de 
verspringing. De zijkant kan naar binnen en buiten 
gebouwd worden door het verplaatsen van een 
tweetal kunststof bussen.

UPDATE
Update is een informatieblad waarin Life & Mobility 
je op de hoogte brengt van het laatste (product)nieuws
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Op maat gemaakt voor 
jou: de MyPlus

We krijgen steeds meer aanvragen voor custom-made aanpassingen van onze 
producten, voor het vervullen van individuele klant-behoeften. Daarom is ons 
interne custom-made proces verbeterd en hebben we de Plus omgetoverd 
tot basisrolstoel voor adaptaties, voorzien van de naam MyPlus en standaard 
uitgevoerd in Ocean Blue (RAL5012). 

De belangrijkste productwijzigingen van de ‘basis’ uitvoering van de MyPlus 
t.o.v. de Plus zijn; de rugbuizen, het rughoekscharnier, deze worden gelijk aan 
die van de Roxx en de Canto Nxt, net als de optionele anti-kiep. Ook is het frame 
standaard voorzien van 3 wielposities en zijn de beensteunen versterkt. De 
MyPlus is leverbaar in elke RAL kleur, uiteraard met een eigen levertijd en prijs.  
Dit geldt ook voor de spare parts. Op het productoverzicht van de MyPLus zie 
je voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is.

Spare parts voor de ‘oude’ Plus blijven gewoon leverbaar. Deze zijn te vinden 
bij het oude assortiment op ons onderdelenboek. 

Nov i te i t en  &  a s so r t imen t sw i j z i g i ngen
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Assortimentswijzigingen per 1 januari 2018 
Ons assortiment is continu aan verandering onderhevig. Op de  
volgende pagina’s vind je een samenvatting van de assortiments- 
wijzigingen en noviteiten van het afgelopen halfjaar en wat er 
aan zit te komen. De aangepaste prijslijsten voor 2018 staan weer  
achter de login op de website. Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij 
verstrekken ze graag opnieuw! Neem contact op met je adviseur van de  
verkoop binnendienst via verkoopbinnen@life-mobility.com.

De Canto Nxt in het lang
We worden langer, breder en leven langer. Daarmee veranderen 
gebruikersbehoeften en dus onze producten. Voor langere mensen biedt 
de Canto Nxt daarom nu een extra zitdieptemogelijkheid van 56 cm. Het 
zitdiepte bereik van de Canto Nxt wordt daarmee gelijk getrokken met 
de Roxx. Op de prijslijst is ZD 56 dus kiesbaar en bij het bestellen van een 
zitdiepte-verstelset krijg je vanaf nu altijd de lange versie!



UPDATE

Nog meer Match(es) 
De lijst met ortheses, die een CE gemarkeerde en crash test safe 
combinatie met onze Match vormen, is weer een stukje langer geworden. 
Vanaf nu hebben we door middel van convenanten ook afspraken 
gemaakt om de ortheses van Exello, Ortho Innovatief en Lewis veilig te 
kunnen monteren. Deze keuze opties worden dan ook binnenkort aan de 
prijslijsten van de Match duwwagen en zelfrijder toegevoegd. 

Op basis van feedback uit de markt komen we binnenkort 
met een aantal productverbeteringen van de Match. In de 
volgende update hierover meer.
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Continue rughoekverstelling
De optionele continue rughoekverstelling van de Roxx 
wordt verbeterd. Daarmee voldoet deze helemaal aan de 
vernieuwde normen.

Manoeuvreren met de Aura
Een veilige duwondersteuning met een optionele manoeuvreerhendel 
voor de Canto Nxt en Match duwwagens. Dat kan nu met de nieuwe 
optie op de Aura. 
Hiermee kun je makkelijk aanrijden bij een tafel en manoeuvreren in een 
kleine ruimte zonder dat de duwondersteuning ingeschakeld is. Dat kan 
nu met een eenvoudige bediening van de hendel. Met deze optionele 
manoeuvreerhendel blijft de Aura de meest veilige oplossing in de markt 
omdat de wielen automatisch blokkeren als het systeem is uitgezet of als 
de accu leeg is.
Binnenkort zal deze optie dus kiesbaar zijn op de prijslijsten van de Match 
en Canto Nxt duwwagens.



Solo/Mezzo/Primo
In september hebben we een speciale dealerdag georganiseerd, waarbij 
we aantal van onze scootmobieldealers hebben mogen verwelkomen bij 
ons in Doetinchem.

Naast een rondleiding door Life & Mobility hebben we samen met onze 
dealers bekeken hoe we nog meer uit ons assortiment kunnen halen. 

Op basis hiervan en van verdere marktfeedback werken we op dit 
moment hard aan:

UPDATE
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Coming very soon: 
Midlectus
We zijn er bijna. Geef ons nog enkele weken 
en we kunnen de nieuwe Midlectus leveren. 
Daarmee hebben we het gat van een high-end 
midwheeler in ons assortiment opgevuld. De 
voordelen van het Lectus zitsysteem, de vele 
aansluitmogelijkheden qua besturing en het 
rijgedrag van een midwheeler. Dat is de nieuwe 
Midlectus.

Ook een match voor de 
Leon en Morgan
We kunnen nu ook garanderen dat de Leon en Morgan i.c.m. een aantal 
zitortheses een veilige combinatie zijn. Onderstaande ortheses zijn 
binnenkort kiesbaar op de prijslijsten van de Leon en Morgan en zullen 
door ons geleverd worden met een orthese specifieke montageset, CE 
markering en crashtest safe sticker. 

Geteste ortheses
• Perteon • Lewis
• Orthototaal • Exello
• Ortho Innovatief • Bert Stevens (      )
• RZ Groep  

R

R R

R

• Het verbeteren van de verlichting van de Solo
•  Een universele accessoireshouder op de Solo, 

Mezzo en Primo
• Een gebruiksvriendelijke sleutel
•  De stuurrubbers en spiegelbevestiging van de 

Mezzo en de Primo
•  Een Quickstart waarin de belangrijkste vragen 

omtrent accu’s, onderhoud etc. beantwoord 
worden.

Doelstelling introductie is maart 2018.
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Comfort Beensteun
De nieuwe kuitplaatklem op onze Comfort Beensteun is 
geïntroduceerd. Hiermee kunt u de kuitplaat eenvoudig op 
elke gewenste hoogte instellen. En dat allemaal voor dezelfde 
prijs! We hebben al veel enthousiaste reacties gekregen. Hebt 
u nog een oude versie? De oude onderdelen zijn via ons 
onderdelenboek nog steeds verkrijgbaar.

Nieuwe stoffering 
Er komt nieuwe stretchstoffering voor de Comform Xtra, 
Invito en Tracix rugleuningen van het Matrixx zitsysteem.  
Om de duurzaamheid van onze stretchstoffering te kunnen 
garanderen, hebben we gekozen voor een andere stoffering. 
Over een aantal maanden zullen de eerste rugleunigen 
voorzien zijn van onze nieuwe stoffering. 

P-vormige armlegger
Vanwege regelmatig terugkerende vragen uit de markt 
hebben we de P-vormige armlegger nu ook beschik-
baar gemaakt op de Canto Nxt en Match duwwagen. 

Nieuwe anti-kiep op de 
Rollit 
De Rollit is nu ook voorzien van onze nieuwe anti-kiepsteunen en 
optionele stokhouder. Daarmee hebben al onze manuele rolstoelen 
de nieuwe anti-kiepsteunen. Bestaande anti-kiepsteunen kunnen niet 
zomaar omgewisseld worden voor een nieuw type, daarom blijft het 
oude type anti-kiep en stokhouder ook nog leverbaar.
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Sneak preview Kelvin
We zijn op dit moment hard aan het 
werk om de belangrijkste opmerkingen 
uit de markt te vertalen in een aantal 
productverbeteringen van ons Kelvin 
zitelement.  

De belangrijkste twee punten waar we aan werken:
1)  een lagere zithoogte zodat de cliënt beter aan de tafel 

kan aansluiten.  
2)  Meer mogelijkheden voor een optimale, individuele 

ondersteuning van de client.

Deze verbeteringen worden begin 2018 doorgevoerd.

Uit het assortiment
Onze oude Profix beensteun is al even vervangen 
door onze nieuwe centrale beensteun. De Profix 
spare parts zijn vanaf nu ook uit ons assortiment 
en u kunt kiezen voor de centrale beensteun.

Nieuwe website
De champagne staat koud, het aftellen 
kan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4… de 
nieuwe website van Life & Mobility komt 
eraan! 

We kunnen er natuurlijk een heleboel 
over vertellen, maar het is veel leuker om 
hem zelf te ontdekken. Dit kan vanaf het 
nieuwe jaar. Wij zijn er in ieder geval heel 
trots op!

De Centrale Beensteun
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