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Inspired by life

Life & Mobility Frankrijk van start

Specialty Center Kerkrade
Individuele aanpassingen zijn een belangrijk onderdeel van onze 
dienstverlening. De Life & Mobility vestiging in Kerkrade is een Specialty 
Center geworden voor Mobiliteit met Power. Hier kunnen onze specialisten 

jouw speciale wensen m.b.t. elektrische 
rolstoelen omzetten naar veilige 
oplossingen. Daarnaast hebben we een 
Specialty Center voor manuele mobiliteit. 
Deze bevindt zich bij het hoofdkantoor 
van Life & Mobility in Doetinchem. Als 
je hierover vragen hebt, dan kan onze 
customer service afdeling je verder 
helpen. 

Online onderdelenboek
Gebruikersgemak en een toenemende vraag naar spare-parts waren voor 
Life & Mobility goede redenen om het online onderdelenboek verder te 
ontwikkelen. Je kunt nu bijvoorbeeld vanuit het systeem gemakkelijk een 
onderdeel bestellen met je telefoon. Belangrijke verbeteringen zijn:

- De spare-parts voor de elektrische rolstoelen zijn toegevoegd
-  Het is mogelijk om direct vanuit het systeem een bestelling te plaatsen
- Het systeem toont prijzen bij de onderdelen
- Geschikt voor Windows, Android en IOS besturingssystemen
- Geschikt voor alle schermformaten, dus ook tablets en smartphones

Het onderdelenboek kun je vinden via de link op onze website. Voor het 
bestellen van onderdelen dien je in te loggen.

Na de opening van onze vestiging 
in Berlijn, is afgelopen maand onze 
nieuwe vestiging in de buurt van 
Lyon officieel geopend. Met deze 
stap zijn we als Life & Mobility nu 
ook vertegenwoordigd in Frankrijk. 
Het enthousiaste Franse team van 
productadviseurs kwam onlangs op 
bezoek in Doetinchem om zich te 
laten bijpraten over alle noviteiten 
en ervaringen uit te wisselen met 

de Nederlandse collega’s. Sta-rolstoelen hebben 
een belangrijke plek in het Franse assortiment. Een 
compleet overzicht en meer informatie over het 
Franse of het Duitse assortiment kun je vinden op de 
Life & Mobility website; www.life-mobility.com.

Assortimentswijzigingen per 1 Juli 2018

Ons assortiment is continu aan verandering onderhevig. Op de volgende pagina’s vind je een samenvatting van de 
assortimentswijzigingen en noviteiten van het afgelopen halfjaar. De aangepaste prijslijsten staan ook al weer achter de login op de 
website. Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze graag opnieuw!
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Wijzigingen Rollit 
De Rollit heeft de afgelopen periode 
een aantal wijzigingen ondergaan. 
Zoals bekend heeft de Rollit nu ook 
de nieuwe antikiepsteunen en  een 
vernieuwde stokhouder. Inmiddels 
wordt de Rollit, net als de MyPlus, 
standaard uitgevoerd met versterkte 
beensteunen en de semi- transparante 
zijkanten. Spare parts van de oude 
antikiepsteunen, stokhouder en 
beensteunen blijven gewoon leverbaar. 
Deze zijn te vinden in het online 
onderdelenboek.

Vanwege wijzigingen binnen de Europese normen is de ophanging van de 
gasveren van de continue rughoekverstelling aan het Roxx frame verbeterd. 
De nieuwe montagebeugel die om het frame bevestigd wordt, vervangt de 
enkele bout die voorheen door het frame gemonteerd werd. De ‘montageset 
gasveer rughoek Roxx’ kan via het onderdelenboek ook los besteld worden 
en kan door de dealer gemonteerd worden om een bestaande uitvoering te 
updaten.

Continue rughoekverstelling Roxx

Onze alleskunner: de MyPlus
De MyPlus is onze basisrolstoel voor adaptaties. Het frame is in het 
afgelopen jaar herontworpen, waarbij rekening is gehouden met de vele 
adaptaties die in het verleden al zijn uitgevoerd. Op het bestelformulier 
zijn de meest voortkomende adaptaties alvast benoemd, maar ook 
afwijkende aanvragen kunnen via het formulier worden ingediend. 
Mocht  de ‘ocean blue’ kleur toch niet helemaal bij jou passen, is dat 
geen probleem. De MyPlus is zonder meerprijs in iedere gewenste RAL 
kleur te bestellen.  

De perfecte Match
De Match is het makkelijk instelbare onderstel waarmee met geselecteerde zitortheses 
veilige combinaties gevormd kunnen worden.  Op basis van gebruikerswensen zijn een 
aantal optimalisaties voor de Match ontwikkeld. 

Reeds doorgevoerd
1.  De bodemvrijheid is onder de zithoogtekolommen vergroot. 
2.  De voorwielen zijn beter haaks op de vloer af te stemmen, waardoor de rijeigenschappen 

van de rolstoel verbeterd zijn.

Aanstaande wijzigingen 
3.  De armleggerbocht en de opname in de zitplaat worden aangepast waardoor een 

duurzamer geheel wordt gevormd. Deze wijziging wordt doorgevoerd vanaf week 29. 
Daarbij worden de informatiestickers en uitleg bij de balanspuntinstelling verduidelijkt 
zodat deze bijdragen aan een juiste afstelling van de rolstoel.

4.  Het geluid dat vrijkomt bij het ontgrendelen van de voetrem wordt verder gedempt, 
waardoor een mogelijke schrikreactie bij gebruikers of medebewoners wordt voorkomen. 
Deze wijziging wordt in het vierde kwartaal standaard op iedere Match doorgevoerd.

Uit het assortiment
Spare parts Plus & Rollit
Per 1 juli zolang de voorraad strekt, kunnen 
nageleverd worden op RAL kleur. Standaard kleur 
is zwart.
Oud model Matrixx amputatiesteun
Per 1 juli uit het assortiment.
Spare parts oude modellen Solo TS120 en QS
Per 1 juli uit het assortiment.
Snellius zitelement
Per 1 juli uit het assortiment.
Zilvergrijze kappen oude modellen Solo TS120 
en QS
Per 1 juli uit het assortiment.
Hoes voor de onafhankelijk instelbare 
beenondersteuning (OIB hoes)
Per 1 juli uit het assortiment.



3/4

Inspired by life

Op koers met de @Work hulpaandrijving
Op basis van ervaringen uit de markt is er een update doorgevoerd van de software en hardware (printplaat) van de @Work hulpaandrijving. 
Deze is nu beter op de specifieke wensen van de klant af te stemmen. De verbeteringen zijn:
 1.  Een toevoeging van koerscorrectie (“Side slope assist”), welke met de software aan of uit gezet en afgestemd kan worden op het 

gewicht van de gebruiker. Bij een onverwachte zijwaardse afwijking corrigeren de wielen afzonderlijk, waardoor de rolstoel toch 
rechtdoor blijft rijden.

  •  koerscorrectie ‘aan’ is met name voor gebruik 
buiten, bij meer ongelijke ondergrond.

  •  koerscorrectie ‘uit’ is geschikt bij éénhandige 
aandrijving (binnen) waarbij de rolstoelgebruiker 
met de voet stuurt. 

 2.  De uitloopafstand (“Coasting distance”) van de 
motoren is breder instelbaar, dit wil zeggen;  

  •  de wielen blijven langer doorrollen bij iedere 
keer hoepelen waarmee de rolstoelgebruiker 
eenvoudiger lange afstanden kan afleggen.

  •   Of de wielen rollen minimaal door, voor het gebruik 
van de hulpaandrijving in krappe ruimtes.

 3.  De gevoeligheid (“Response level”) van de hoepels is 
beter af te stemmen op de rolstoelgebruiker.

Aura – Manoeuvreerhendel
Voor gebruikers met weinig ervaring met duwondersteuning, bijvoorbeeld 
medebewoners in een instelling of vrijwilligers, blijkt het in praktijk lastig om 
met de motorondersteuning van de Aura te manoeuvreren in kleinere ruimtes 
of bijvoorbeeld de rolstoel goed te positioneren aan de tafel. Daarom is de Aura 
duwondersteuning optioneel te voorzien van een manoeuvreerhendel. Met deze 
optie kan, in de uit-stand, op de bedieningsunit de rem worden ontgrendeld 
door de hendel in te drukken. Daardoor kun je eenvoudig met de rolstoel 
manoeuvreren zonder dat de motoren geactiveerd worden of de wielen blokkeren. 
De Aura voorzien van Manoeuvreerhendel is te herkennen aan een extra blauwe 
bedrukking op de hendel en op de bedieningsunit. 

Scootmobielen VID dag
Binnen ons scootmobiel assortiment hebben we op 
basis van gebruikersinformatie een aantal optimalisaties 
doorgevoerd: 
1.  Verbeterde verlichting en zichtbaarheid (Solo)
2.  Universele accessoireshouder (Solo/Mezzo/Primo)
3.  Verbeterde stuurrubbers (Mezzo/Primo) 
4.  Verbeterde spiegelbevestiging (Mezzo en binnenkort 

volgt de Primo)

Ook worden de scootmobielen nu geleverd met een 
aantal extraatjes:
1. Slim-op-weg tips
2. Ondershoudsboekje
3.  De Solo wordt nu geleverd met een nieuwe robuuste 

sleutel met geschenkdoosje

Alle aanpassingen zijn vanaf half april doorgevoerd op de 
scootmobielen of als accessoire te bestellen! 

Tijdens de VID dag voor dealers zijn bovengenoemde 
noviteiten gepresenteerd, net als een unieke editie van 
onze Solo: de Blue Diamond! Deze stijlvolle uitvoering 
van de welbekende Solo werd met veel enthousiasme 
ontvangen.
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Ons Kelvin zitelement, voor gebruikers die niet meer in een gewone 
rolstoel kunnen zitten, is vernieuwd:

1.  De zithoogte van de Kelvin is verlaagd, zodat de gebruiker beter 
bij de tafel kan zitten en transfers gemakkelijker uitgevoerd 
kunnen worden.

2.  Daarnaast is de rugzijde van de canvasbasis nu voorzien van 
een rits, waarin de nieuwe optionele support kussens op de 
gewenste plek geplaatst kunnen worden. Hiermee wordt 
passende individuele ondersteuning gegeven terwijl de cliënt ín 
de stoel zit. De support kussens bieden:

 a.  Zijwaartse ondersteuning over de gehele lengte van de romp 
met het lange zij-support kussen

 b.  Lokale zijwaartse ondersteuning met het korte zij-support 
kussen 

 c.  De kunststof zijplaat geeft extra stabiliteit (wordt altijd gebruikt 
in combinatie met a of b)

 d.  Lumbale ondersteuning met het lumbaal-support kussen

3.  Het rughoekscharnier kan met een inbussleutel aangepast 
worden, zonder het canvas open te hoeven ritsen. Dit maakt 
aanpassingen eenvoudiger instelbaar.

4.  Het nieuwe, optionele rughoek kussen kan in de onderste hoek van 
de canvasbasis geplaatst worden. Dit biedt extra ondersteuning 
aan gebruikers die in een grotere rughoek ondersteund moeten 
worden en is in 3 breedte-maatvarianten verkrijgbaar. 

5.  De nieuwe Kelvin is in één oogopslag herkenbaar aan de ronde 
rits op de rugzijde van het zitelement, in combinatie met de 
zilverkleurige bedrukking van de Life & Mobility vogel.
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De nieuwe Kelvin, daar zit méér achter

Privacy wetgeving

Wij weten veel over onze klanten, maar doen er 
alles aan om die informatie te beschermen. Wil je 
weten hoe wij als Life & Mobility met je gegevens 
omgaan en hoe de privacy op onze website is 
geregeld?

Lees onze vernieuwde statement op de website: 
www.life-mobility.com/nl/privacyverklaring.
 

De Roxx connected!
In samenwerking met SAP (ontwikkelaar van bedrijfssoftware) hebben we 
een onderzoeksproject opgestart, waarbij we de zitting en rugleuning van 
de Roxx hebben uitgerust met een aantal sensoren, die we verbonden 
hebben aan het internet. Via deze innovatie kunnen we het zitgedrag van 
de rolstoelgebruiker in kaart brengen. Deze informatie gebruiken we bij de 
doorontwikkeling van ons Matrixx zitsysteem. Ook hebben we samen met 
onderzoeksbureau Locomotion en zorginstelling Sensire Den Ooiman een 
wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de relatie tussen (goed) zitten en 
het welzijn van de rolstoelgebruiker. Hiervan is een mooi filmpje gemaakt die 
op onze website staat. Deze kun je via deze link bereiken: 
www.life-mobility.com/nl/nieuws/smart-wheelchair-prototype/

Morgan banden
Vanaf nu wordt de Morgan standaard 
geleverd met zwarte banden. De zwarte 
non-marking luchtbanden passen goed 
bij het zwarte frame en geven de Morgan 
daardoor een mooie en eigentijdse 
uitstraling. Natuurlijk blijven de grijze 
banden als optie te bestellen en zijn 
voor beide kleuren tevens massieve 
PU banden beschikbaar. Binnenkort 
ook voor de Leon, we houden je op de 
hoogte!
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