Leo

®

Säkerheten är nyckelordet

Njut av omgivningen med
din kompakta scooter,
lugnt och säkert
Invacare Leo är en scooter designad för dem som värdesätter
oberoende och ökade möjligheter till utomhusliv. Säkerheten
är nyckelordet för Leo och trots scooterns stilrena och sportiga
design har säkerheten inte påverkats. Leo erbjuder användaren
frihet och oberoende och att kunna få njuta av dagliga
utomhusvistelser eller nöjestripper. Med hög standard på design
och säkerhet, erbjuder Leo tveklöst en ny standard på marknaden.

För en säker och kraftfull körning

Kompakt och lättillgänglig

Invacare Leo erbjuder en lugn åktur med en scooter
som är enkel att kontrollera och manövrera. För
en säkrare åktur har den intelligenta belysningen
blinkers som stängs av automatiskt samt bromsljus
bak. Belysningen är designad så att om en
glödlampa går sönder, så lyser fortfarande de
andra obehindrat. Som tillägg till den synliga
batteriindikeringen, blir användaren även påmind av
en ljudsignal (beep) då batterierna behöver laddas.

Leo är en kompakt miniscooter som man lätt kan
ta isär vid transport. Tack vare att scootern är
så lättmanövrerad, är det inga problem att köra
i trånga utrymmen, i affärer, på museum eller i
shoppingcenter. Tillgängligheten till batterier och
elektronik vid underhåll eller service är mycket
enkel på Leo då endast en del behöver flyttas. Detta
enkla system underlättar även då man vill ta ur
batterierna.

Pålitlig
Du kan alltid lita på att Leo tar dig dit du
önskar. Allt från en tripp till affären till
en tur i parken. Leo är pålitlig och rejäl
tack vare elektroniken och motorns höga
kvalitet. Dessa vitala komponenter är väl
skyddade mot korrosionsangrepp och vatten.
Frikopplingsspaken regleras i 2 steg, detta för
att motverka att stolen ofrivilligt skall hamna i
ett frikopplat läge.

Egenskaper och Tillbehör

Justering av styret

Bromsljus

Komfortabel sits

2-stegs
frikopplingsspak

Användaren kan enkelt
justera styret utifrån sitt
behov.

Bromsljus bak,
uppmärksammar
omgivningen på att
scootern saktar in.

Svängbar sits samt
glidskenor, underlättar
för att nå ett optimalt
sittande.

Denna egenskap
förhindrar att scootern
blir ofrivilligt frikopplad.

Inbyggda stänksydd

Isärtagbar i fem delar Kryck & käpphållare

Låsbar låda

Skyddar elektronik och
drivenhet från smuts och
väta.

Inga verktyg behövs för
att ta isär Invacare Leo.

Håller kryckan eller
käppen stabilt under
körning.

Låsbar låda för montering
fram, där personliga
ägodelar kan förvaras.

Bälte

Backspegel

Förvaringsöverdrag

Alternativ laddning

Underlättar för att sitta
bra positionerad i sitsen.

Kan monteras på höger
alternativt vänster sida.

Håller scootern ren och
torr.

Man kan enkelt ta ur
batterierna och ladda dem
”off board” om så önska.

Fjädringsmodul

Vindruta

Skänker extra komfort
under åkturen.

Skyddar mot vind.

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se
Färg kåpor

Sittbredd

Sittdjup

Sitthöjd

Ryggstödshöjd

3-hjulig

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

4-hjulig

470 mm

410 mm

460 - 560 mm

475 mm

Silvergrå

Onyxblå

Hjulbas
3-hjulig
4-hjulig

Totallängd

590 mm
590 mm

Vikt

Max brukarvikt

1200 mm

54 kg (exkl. batterier))
78 kg (inkl. batterier))

136 kg

1220 mm

59 kg (exkl. batterier))
83 kg (inkl. batterier))

136 kg

Röd

Klädsel

Batterikapacitet

Vändutrymme

Markfrigång

3-hjulig

2 x 36 Ah

2320 mm

60 mm

70 mm

4-hjulig

2 x 36 Ah

2620 mm

60 mm

70 mm

Max säker lutning

1.

Max hindertagning

3-hjulig

10°

4-hjulig

10°

1

Motoreffekt

Körsträcka

Hastighet

240 W

36 km

8 km/h

240 W

38 km

8 km/h

Sitsen maximalt skjuten bakåt.
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sweden@invacare.com
www.invacare.se
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