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Specialty Center voor custom-made oplossingen
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LEON

Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale
mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met
een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de LEON heel geschikt als oplossing voor
diverse beperkingen en behoeften.

Wij hebben de LEON ontwikkeld met het oog op
maximale rijstabiliteit en optimaal rijcomfort. De
buitengewoon smalle wielbasis zorgt voor een ideale
manoeuvreerbaarheid in kleinere ruimtes. De
onafhankelijke wielophanging biedt veel comfort
gecombineerd met uitstekende prestaties op elk terrein.

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 technische oplossing.

De LEON is uitgerust met zeer sterke aandrijfmotoren die
een maximumsnelheid van 12 km/h mogelijk maken. Het
LEON-onderstel is gecombineerd met het unieke en
innovatieve Newton zitsysteem. Hierdoor is voor iedere
gebruiker een optimale ondersteuning met een ontspannen
zithouding gegarandeerd. Door de universele opbouw van
het Versus zitframe kunnen bovendien ook zitortheses veilig
worden bevestigd.

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:
• 	Ontspannen zithouding met het unieke en innovatie
Newton zitsysteem
• Comfortabel en veilig onderweg
• Onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar
• Buitengewoon smalle wielbasis

ISO 7176-19:2008

STANDAARD:
•
•
•

Rood

OPTIES:

4 wiel onafhankelijke vering
450W 4 polige motoren
Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

•
•
•
•

Zitpositie laag

Zilver

Elektrische kantelverstelling

EIGENSCHAPPEN LEON

Comfort solid beensteun, manueel / elektrisch
Opklapbare armleggers met optionele dijbeenkussens
Diverse orthese convenant partners
Armleggertas

Zithoogteverstelling

Afneembare beensteunen

Aandrijving

Achterwiel

Maximale snelheid

6, 10 en 12 km/h

Totale lengte

108 cm (incl. beensteunen)

Actieradius

25 km

Totale breedte

62 cm

Accu’s

50 Ah

Zitbreedte

37 - 57 cm

Lader

6A/24V, 8A/24V

Zitdiepte

42 - 56 cm

Besturing

VR2 / R-Net

Zithoogte (incl. zitting)

54 - 84 cm

Totale gewicht (incl. accu’s)

105 kg

Zittinghoek

12 - 20º (eenmalig instelbaar)

Maximaal gewicht inzittende 136 kg

Zithoekverstelling

-5 - 45° / 0 - 50º (continu verstelbaar)

Draaicirkel

78 cm

Rugleuninghoek

115 - 123° (eenmalig instelbaar)

Voldoet aan

EN 12184 - 2008 / ISO 7176-19

Rughoekverstelling

85 - 160° (continu verstelbaar)

Crashtest safe)

ja

LT-vlak hoogtepositie

15 - 23 cm

Kleur bekapping

Rood / Zilver

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