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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 EVO Lectus heel geschikt als oplossing voor
diverse beperkingen en behoeften.

Met de EVO Lectus kan de gebruiker weer alles doen wat
hij echt belangrijk vindt! De stabiele en moderne EVO
Lectus heeft voorwielaandrijving en een comfortabele
individuele ondersteuning door het Lectus-zitsysteem.

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

De EVO Lectus biedt zowel buiten als binnen de meest
optimale gebruikerservaring. Dankzij de grote actieradius en
de krachtige motor zijn zelfs moeilijke obstakels geen
probleem. De biomechanische rug- en voetsteunen en de
opklapbare armsteunen maken transfers voor rolstoelgebruikers makkelijker. Bovendien kan de rolstoel als basis
voor de meest uiteenlopende zitortheses gebruikt worden.
Ook de vele mogelijkheden in speciale besturingen geven de
eindgebruiker meer mogelijkheden.

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.

De EVO Lectus is een premium elektrische rolstoel met een
moderne look die zelfs onderscheiden is met een IF Design
award. Naast het design is tijdens de ontwikkeling ook
nagedacht over de behoeften van alle betrokkenen, zoals
familieleden van de gebruikers, zorgmedewerkers en
servicemonteurs.
Kortom:
• Maximale hoogteverstelling zitting 40 cm
• Zeer grote actieradius
• Breed scala aan zitaanpassingen
• Winnaar van de IF DESIGN AWARD

ISO 7176-19:2008
Wit

Oranje

Zilver

EIGENSCHAPPEN
STANDAARD:
•
•
•
•

OPTIES:

Zithoogteverstelling 40 cm
In hoogte verstelbare armleuningen
Beensteunen met lengtecompensatie
Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

•

•
•
•
•

Zithoekbereik: 0° - 50°

Zithoogte: 55 - 95cm

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

Maximale snelheid

12,5 km/h

Totale lengte

120 cm

Actieradius

30 - 45 km

Totale breedte

62 cm

Accu’s

70 Ah / 85 Ah

Zitbreedte

42 - 62 cm

Lader

8A/24V, 12A/24V

Zitdiepte

40 - 60 cm

Besturing

VR2 / R-net

Zithoogte (incl. zitting)

46 - 86 cm

Totale gewicht (incl. accu’s)

165 kg

Zittinghoek

0 - 50°

Maximaal gewicht inzittende

140 kg kg

Zithoekverstelling

Elektrisch

Draaicirkel

100 cm

Rugleuninghoek

85 - 180º

Voldoet aan

EN 12184 - 2008 / ISO 7176-19

Rughoekverstelling

Handmatig / Elektrisch

Crashtest safe)

Ja

LT-vlak hoogtepositie

??

Kleur bekapping

Antraciet / Oranje / Wit

Voor een overzicht van passende zitortheses download het productoverzicht of de prijslijst op www.life-mobility.com
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