
Scootmobielen

Samen kom  
je verder
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Samen kom je verder
Heerlijk een dagje winkelen met een vriendin? Of samen met een vriend  

de natuur in? En wat denkt u van een rondje door de stad? Met een  

scootmobiel van Life & Mobility is nee zeggen niet nodig. Ervaar die  

vrijheid, blijf meedoen met wat er mogelijk is én met dat wat u eigenlijk  

nog zo graag wilt. 

Life & Mobility vindt het belangrijk dat iedereen 
zo lang mogelijk mobiel kan blijven. Dat is de visie 
die ons beweegt! Daarom werken wij samen met 
professionals die allemaal datzelfde doel hebben. 
Want wij realiseren ons: samen kom je verder. 
Productontwikkelaars die verstand hebben van 
comfortabel rijden en veiligheid in het verkeer. 
Maar ook met dealers die snappen wat u nodig 
heeft en uw vragen begrijpen. En daar zijn we 
trots op. Net als op onze scootmobielen, allemaal 
van Nederlandse makelij. Wij garanderen dat 

onze scootmobielen voldoen aan de hoogste 
kwaliteits- en veiligheidseisen. We werken  
samen met geselecteerde dealers die net als  
wij geloven dat een scootmobiel meer is dan  
een vervoermiddel. Dat het een verrijking van  
uw leven is. Dat u daardoor samen met familie  
of vrienden op pad kunt gaan. Dealers die voor  
u een praktisch aanspreekpunt zijn. Samen met 
hen helpen we u op weg en dagen we u uit om 
meer uit het leven te halen. Want samen kom  
je verder!
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Vivo: klein formaat, groot plezier
De Vivo is eenvoudig te demonteren en kan dus 
makkelijk overal mee naartoe. De kleinste variant 
in ons assortiment biedt veel gebruiksgemak en 
volop rijplezier.

Lees meer op pagina 16 - 17

Een positieve bijdrage leveren aan uw gevoel van vrijheid. Dat vinden we  

bij Life & Mobility belangrijk bij de ontwikkeling van onze scootmobielen. 

Door met u in gesprek te blijven kunnen we tegemoetkomen aan de 

verschillende eisen die aan een scootmobiel worden gesteld. Wilt u veilig 

boodschappen doen of er comfortabel op uitgaan in de natuur? Wij bieden 

een divers assortiment scootmobielen, ieder met zijn eigen voordelen.  

Onze dealers helpen u graag verder bij het maken van de juiste keuze!

Solo: superieur rijcomfort
Ons topmodel met uitstekende vering voor het 
comfortabel rijden van langere afstanden. Volledig 
naar uw wensen op maat geleverd, dat is de Solo.

Solo, lees meer op pagina 8 - 9
Solo Blue Diamond, lees meer op pagina 10 - 11
Solo Elegance, lees meer op pagina 10 - 11 

Presto: zelfverzekerd op pad
De Presto is een veilige en eersteklas scootmobiel 
met uitstekend rijcomfort. Zeer ge schikt voor zowel 
binnen- als buitengebruik. Met zijn moderne design 
en doordachte ontwerp kunt u zelf verzekerd op pad.

Lees meer op pagina 12 - 13

Presto S: net even sneller
Heeft u een sportieve rijstijl en houdt u van een stijlvol 
design? Met een aantal extra opties, zoals de rubber 
impact bumpers en unieke dagrij verlichting, is de net 
iets snellere Presto S voor u een goede keuze.

Lees meer op pagina 14 - 15 

8 km/h 28 km

17 km/h 44 km

INDEGO

INDEGO

veersysteem

veersysteem

18 km/h 70 km

INDEGO+

15 km/h 44 km veersysteem

INDEGO

U staat bij ons centraal

veersysteem
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Van Nederlandse makelij
Het begon allemaal in 1952. Het jaar waarin Anton Beumer met zijn bedrijf 

zijn eerste metalen rolstoelen verkocht. In de jaren die volgden schreef hij 

verschillende patenten op zijn naam. En innoveren zijn we blijven doen. Met 

de kennis uit 70 jaar ervaring maken we nu bij Life & Mobility een compleet 

assortiment mobiliteitsproducten. Waarbij we onszelf telkens weer de vraag 

stellen: ‘wat kunnen we beter doen?’. Die vraag stellen we niet alleen intern, 

maar ook aan dealers en scootmobielrijders. Daarom maken we nu in 

Doetinchem de allerbeste scootmobielen. En dat doen we met maar één 

duidelijk doel voor ogen: dat u zo lang mogelijk mobiel blijft.

‘‘ Mijn werkt maakt  
het verschil’’

“Wanneer je ouder wordt is mobiel zijn soms niet 
meer zo vanzelfsprekend. Door het maken van een 
scootmobiel kan ik het leven van iemand echt fijner 
maken. Een scootmobiel die helemaal past 
bij wat iemand nodig heeft. Dat geeft 
zo’n goed gevoel en is de reden dat 
ik met veel plezier naar mijn werk 
ga. Ik monteer een scootmobiel 
helemaal zelf en stel hem af op de 
wensen van de scootmobielrijder. 
Wanneer hij klaar is checkt mijn 
collega nog een keer of alle 
functionaliteiten in orde zijn. Als 
alles klopt, dan gaat hij naar de nieuwe 
eigenaar.”

Rik Giezenaar
Medewerker operations

“Als productmanager kruip ik graag in de huid van een scootmobielrijder. Samen met 
mijn collega’s ontdek ik wat u belangrijk vindt. Dat maakt mijn werk uitdagend, want 

ieder mens is anders. De een gebruikt een scootmobiel voor af en toe een dagje 
uit en de ander doet er de dagelijkse boodschappen mee. Toch heb ik geleerd dat 
er drie dingen zijn die iedereen belangrijk vindt: veiligheid, comfort en uitstraling. 
Daarom besteden we daar als vanzelfsprekend extra aandacht aan. Want zo weten 
wij zeker dat u volop geniet van elke veilige kilometer die u rijdt.”

 Chris de Niet
 Productmanager

‘‘Geniet van elke veilige kilometer’’

‘‘Samen 
komen  
we echt 

verder’’
“De allerbeste scootmobiel maak je niet alleen. 
Onze mensen hebben de juiste kennis en ervaring 
en onze zorgvuldig geselecteerde dealers weten 
precies wat u nodig heeft. Zij staan net als wij voor 
u klaar wanneer u een vraag heeft of ondersteuning 
nodig heeft. Wij leveren niet alleen een product, 
maar vooral een mobiliteitsoplossing, met de service 
en ondersteuning die daarbij horen. U kunt op ons 
rekenen, samen komen we echt verder!”

Erwin Boersma
Retail manager

6
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Veiligheid

  In de bochten houdt u volledige controle 
omdat de snelheid automatisch naar een 
veilig niveau wordt aangepast.
  Zonder het stuur los te laten kunt u de 

richtingaanwijzers bedienen. Ze schakelen 
automatisch uit na iedere bocht.
  In geval van nood stopt u de scootmobiel 

direct met de opvallende noodstopknop.
  De achterwielen veren onafhankelijk van 

elkaar. Samen met de unieke wielgrootte 
zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken 
van obstakels.

Comfortabel rijden

  De stoel, bediening, het stuur en rijgedrag 
zijn volledig af te stemmen op uw wensen 
en behoeften. 
  De gepatenteerde INDEGO+ vering (naar 

keuze sportief, comfortabel of extra 
geveerd af te stellen) en speciale stoel-
vering zorgen voor de door u gewenste 
rijbeleving.
  Voor een minimale belasting van de 

handen kunt u op de rechte stukken de 
cruise control inschakelen.
  Royale been- en voetenruimte dankzij 

ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
  Instelbare snelheid tot 18 kilometer  

per uur. 
  Maximale actieradius van 70 km*.
  Hoge maximale belasting van 160 kg  

(200 kg optioneel).
  In hoogte verstelbare draaibare stoel  

met vering.
  Ook verkrijgbaar met de extra sterke 

Forza-motor voor het rijden in 
heuvelachtige gebieden.

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

* Onder ideale omstandighedenDuimbediening met 
drukknop (optie)

Display met  
noodstopknop

Opvallende verlichting Comfortabele stoel

Solo
Superieur rijcomfort
Maak kennis met de Solo: een topklasse scoot mobiel 
die u, door de vele opties en accessoires, volledig 
aan uw wensen kunt aanpassen. Het unieke, 
gepatent eerde INDEGO veersysteem dat soepel 
afrekent met oneffenheden in de weg, is naar 
keuze sportief, comfortabel of extra geveerd 

afgesteld. Dit maakt de Solo uitermate geschikt 
voor het rijden van lange afstanden. Ook voor 
mensen met pijnklachten, bijvoorbeeld veroorzaakt 
door rugproblemen of reuma, is de Solo een 
uitstekende keuze. 

70 km

18 km/h

Kleurvarianten

veersysteem

INDEGO+
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Verchroomde spiegelsOpvallende verlichting Oak brown stoel bekleding Windscherm
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Solo Elegance
De Solo Elegance is de meest stijlvolle uitvoering 
van de Solo productrange, uitgerust met 
champagnekleurige kappen en dezelfde 
stoelbekleding, windscherm en verchroomde 
spiegels als bij de Blue Diamond.

Beide varianten zijn ook verkrijgbaar in een 3-wiel uitvoering.

10

Solo Blue Diamond en 
Solo Elegance
De speciale uitvoeringen van ons topmodel

Solo Blue Diamond
Laat uw Solo stralen in de Blue Diamond 
uitvoering. De vertrouwde kwaliteit van de Solo, 
zoals de krachtige accu en extra hoog comfort-
niveau, in een unieke blauwe uitvoering met  
‘oak brown’ stoelbekleding met chic ruitpatroon, 
windscherm en verchroomde spiegels. 
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Presto
Zelfverzekerd op pad

Digitaal display Veel voetruimte Meedraaiende koplamp

Veiligheid

  Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn  
de knipperlichten hoog geplaatst en de 
achterlichten zo gepositioneerd dat ze  
ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
  Meedraaiende koplamp met led-verlichting 

voor beter zicht in bochten.
  U kunt alle aandacht bij de weg houden 

doordat de bedieningsknoppen voelbare 
herkenningspunten hebben en binnen 
duimbereik liggen.
  In de bochten houdt u volledige controle 

omdat de snelheid automatisch naar een 
veilig niveau wordt aangepast.
  De richtingaanwijzers schakelen auto ma tisch 

uit na een bocht en zijn veilig bedien baar 
zonder het stuur los te hoeven laten.

Comfortabel rijden

  Uitstekend rijcomfort dankzij het  
unieke INDEGO veersysteem.
  Duidelijk leesbare pictrogrammen  

en informatie dankzij een groot en 
overzichtelijk bedieningspaneel.
  Optimale zithouding door de veelzijdig 

instelbare comfortabele stoel: zithoogte, 
zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, 
breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
  Royale been- en voetenruimte dankzij 

ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

  Instelbare snelheid tot 15 km/h.
  Maximale actieradius van 44 km*.
  Kleine draaistraal van 160 cm. 
  Hoge maximale belasting van 160 kg.
  Kunststof afneembare boodschappen-

mand. 
  Inventieve tubeless banden, met lagere 

rolweerstand.

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

* Onder ideale omstandigheden

44 km

Led-verlichting

Zoekt u een veilige en eersteklas scootmobiel met 
uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO 
veersysteem? Dan zit u goed met de Presto. Met 
zijn kleine draaicirkel is hij zeer geschikt om zowel 
binnen als buiten te gebruiken. Bij het ontwerp 
hebben we goed nagedacht over alle veiligheids-
aspecten rondom het rijden met een scootmobiel. 

Door de led-verlichting bent u bijvoorbeeld goed 
zichtbaar in het verkeer. Met het overzichtelijke en 
slim ingerichte bedieningspaneel rijdt u moeiteloos 
weg. Even naar de winkel of langs familie of 
vrienden. Met zijn mooie design en doordachte 
ontwerp kunt u zelfverzekerd op pad!

INDEGO

veersysteem

Kleurvarianten

15 km/h
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Presto S
Net even sneller
Gaat u er graag op uit en houdt u hierbij van 
een beetje meer snelheid? Voor de Presto S,  
de sportievere en snellere uitvoering van de 
Presto, is dat geen punt. Door zijn kleine 
draaicirkel en sterke motor, rijdt u behendig  
en snel door de stad of over obstakels. De 
Presto S is voorzien van unieke dagrijverlichting, 

waardoor u nog beter zichtbaar bent in het 
verkeer. Met veel ruimte voor uw voeten en de 
rubber impact bumpers komt u relaxed op uw 
bestemming aan. En met zijn strakke, zwarte 
design in mat en glans mag u absoluut gezien 
worden!

DagrijverlichtingVerstelbaar stuur Rubber impact bumpers Ergonomische stoel

Veiligheid

  Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn de 
knipperlichten hoog geplaatst en de 
achterlichten zo gepositioneerd dat ze ook 
vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
  De knipperlichten zijn voorzien van 

dagrijverlichting waardoor u nog beter 
zichtbaar kunt deelnemen in het verkeer.
  Meedraaiende koplamp met led-

verlichting voor beter zicht in bochten.
  U kunt alle aandacht bij de weg houden 

doordat de bedieningsknoppen voelbare 
herkenningspunten hebben en binnen 
duimbereik liggen.
  In de bochten houdt u volledige controle 

omdat de snelheid automatisch naar een 
veilig niveau wordt aangepast.
  De richtingaanwijzers schakelen auto ma-

tisch uit na een bocht en zijn veilig bedien-
baar zonder het stuur los te hoeven laten.

Comfortabel rijden

  Uitstekend rijcomfort dankzij het  
unieke INDEGO veersysteem.
  Duidelijk leesbare pictrogrammen en 

informatie dankzij een groot en 
overzichtelijk bedieningspaneel.
  Optimale zithouding door de veelzijdig 

instelbare comfortabele stoel: zithoogte, 
zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, 
breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
  Royale been- en voetenruimte dankzij 

ergonomische vormgeving.

Eigenschappen

  Instelbare snelheid tot 17 km/h.
  Maximale actieradius van 44 km*.
  Kleine draaistraal van 160 cm. 
  Hoge maximale belasting van 160 kg.
  Rubber impact bumpers rondom.
  Kunststof afneembare boodschappen-

mand. 
   Inventieve tubeless banden, met lagere 

rolweerstand.

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

* Onder ideale omstandigheden

44 km

INDEGO

veersysteem

15

17 km/h

Inspired by life
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Vivo
Klein formaat, groot plezier
Elegant, comfortabel en veilig; dat is de Vivo.  
Deze compacte reisscooter is zonder gereedschap 
eenvoudig uit elkaar te halen en kan dus makkelijk 
overal mee naartoe. Vanwege de kleine draaicirkel 
is de Vivo erg wendbaar en door zijn brede lucht-
banden ook uiterst stabiel. 

De vering op de achteras en de brede stoel met 
voor gevormde armleggers, zorgen voor een uniek 
comfort. En met een actieradius tot 28 km kunt u 
ontspannen op pad. Geniet van de vrijheid die de 
Vivo u biedt. 

Eenvoudige bediening Demontabel Uitstekende vering Afneembare mand

Veiligheid

   Stabiliteit door grote brede luchtbanden 
en kantelbare as, waardoor de wielen 
beter contact houden met het wegdek.
   Hoge bodemvrijheid waardoor de Vivo 

gemakkelijk over obstakels rijdt.
   Het antirollback blokkeersysteem 

voorkomt onverwacht achteruit rijden op 
hellingen.
    Door de instelbare snelheidsstanden kan 

de maximale snelheid eenvoudig worden 
afgestemd op de omgeving.

Comfortabel rijden

  De traploze stuurhoekinstelling zorgt voor 
een optimale zithouding.
   De stoel kan naar wens in hoogte worden 

ingesteld.
  De stoel heeft een brede, diepe zitting en 

voorgevormde armleggers. 
  De combinatie van een geveerde 

achteras en vier luchtbanden zorgt voor 
een com for tabele rijervaring.
   Royale beenruimte dankzij de ergo no-

mische vormgeving.
  Perfect in krappe ruimtes, zoals winkels, 

door de kleine draaicirkel.

Eigenschappen

   Instelbare snelheid tot 8 km/h.
  Maximale actieradius van 28 km*.
   Hoge maximale belasting van 120 kg.
  Inclusief accu’s (22Ah) en lader (3A).
  Standaard voorzien van antikiepwieltjes.
  Magneetsleutel, met verbeterd ontwerp.
  Kunststofmand met handvat, voorzien van 

quick-release en extra verstevigde 
ophanging.
  Demontabel in 5 onderdelen voor 

gemakkelijk vervoer en berging  
(het zwaarste onderdeel weegt 20,5 kg).

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

* Onder ideale omstandigheden

28 km

Kleurvarianten

8 km/h

INDEGO

veersysteem



Inspired by life

1918

Onze scootmobielen zijn veilig en doordacht  
ont worpen. Dat blijft niet bij mooie woorden. Wij 
kopen materialen in van de hoogste kwaliteit. 
Samen met onze productontwikkelaars ontwikkel-
den we onze Safe Driving Solutions (SDS): een 
pakket met verschillende veiligheidsvoorzieningen, 
zoals meer stabiliteit en beter zicht. Het merendeel 
van onze modellen heeft vier wielen; dat rijdt niet 
alleen comfortabel maar biedt vooral stabiliteit.

De Solo, Presto en Presto S zijn uitgevoerd met led-
verlichting. Dat zorgt voor beter zicht en voor een 

grotere zichtbaarheid van uzelf in het verkeer. Ook 
is het grote en overzichtelijke display makkelijk met 
één hand te bedienen. Zo kunt u zich volledig op 
de weg concentreren. Onze Solo is standaard 
uitgevoerd met een noodstopknop om veilig  
te kunnen stoppen en de controle over de 
scootmobiel te behouden. Een bocht te snel of 
scherp genomen? De snelheidscorrectie van de 
Solo, Presto en Presto S herstelt een inschattings-
fout en corrigeert automatisch de snelheid in 
bochten. De richtingaanwijzers schakelen na de 
bocht automatisch uit. 

Veiligheid is de standaard

Opvallende led-verlichting (Presto, Presto S)Display met noodstopknop (Solo)

Bediening richtingaanwijzers binnen handbereik van gas- / remfunctie

Instelbare / programmeerbare snelheidsstanden

Noodstopknop

Auto-stop richtingaanwijzers

Snelheidscorrectie in bochten

Grote wielen om veilig over obstakels te rijden

Meedraaiende verlichting

INDEGO+ veersysteem

INDEGO veersysteem

Stabiliteit door grote brede luchtbanden

Kantelbare vooras, zodat wielen op het wegdek blijven

Hoge bodemvrijheid

Antirollback blokkeersysteem

Snelheid snel aan te passen aan voetgangersgebied

Tactiele herkenning van de bedieningsknoppen

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

So
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lo

 B
lu

e 
D

ia
m

o
nd

So
lo

 E
le

g
an

ce

P
re

st
o

P
re

st
o

 S

V
iv

o

Grote wielen (Solo, Presto, Presto S)Meedraaiende koplamp (Presto, Presto S)
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Comfortabel rijden, daar komt van alles bij kijken. 
Daarom hebben wij ergo- en fysiotherapeuten  
in huis. Mensen die als geen ander weten hoe  
het lichaam werkt. Zij dachten mee over onze 
Ergonomic Driving Solutions (EDS). Een pakket 
met ergonomische oplossingen die er voor zorgen 
dat onze scootmobielen helemaal op uw lichaam 
zijn af te stellen. Want een mooi design is fijn, 

maar comfortabel rijden is voor iedere scoot-
mobielrijder nog veel belangrijker. Het INDEGO 
veersysteem levert een belangrijke bijdrage aan 
een comfortabele rit. Naar iedere hobbel in het 
wegdek omkijken hoeft niet, grote kans dat u die 
niet eens merkt. De verrassend royale beenruimte 
geeft vrijheid en draagt daardoor bij aan extra 
comfort, vooral bij lange ritten.

Het menselijk lichaam is niet goed bestand tegen 
zijwaartse belasting. Onze ruggengraat is in staat 
naar voren en achteren te bewegen, maar in 
zijwaartse richting zijn we veel minder soepel en 
zijn schokken al snel hinderlijk. Om het lichaam  
in zijwaartse richting zo min mogelijk te belasten,  
zijn onze Solo, Presto en Presto S uitgerust met  
het unieke gepatenteerde INDEGO veersysteem.  
De Vivo heeft een eigen variant waarbij deze unieke 
vering bij de voorwielen is geïntegreerd. 

Het INDEGO veersysteem rekent soepel af met 
oneffenheden in de weg en is gebaseerd op rubber. 
Dit heeft direct een dempende werking, ongeacht 
de belasting door de gebruiker. Bij rubber hoeft 
namelijk geen aanvangskracht overwonnen te 
worden zoals bij een spiraalvering. Uitstekend 
comfort dus. Zo kunt u zich volledig focussen op 
het verkeer.

Altijd comfortabel rijden Het INDEGO veersysteem

 INDEGO+ veersysteem

 INDEGO veersysteem

Gebruikersspecifieke stoel, keuze uit: formaat, zachtheid en ondersteuning

  Traploze stuurhoekinstelling 

Stuurhoogte instelling

Gebruikersspecifieke vering

Stoelvering

(Traploos) Instelbare zithoogte

Verstelbare lumbaalsteun

Royale beenruimte

Cruise control

20

Hoogteverschil

Stabiliteit
Minimaliseert hinderlijke 
schokken door verminderde 
zijbelasting.

Rijcomfort
Comfortabel rijden dankzij 
de natuurlijk dempende 
eigenschappen van de 
rubberen vering.

Onafhankelijke vering
De wielen veren onafhankelijk 
van het frame.

Rechte rugkolom
Een rechte houding ondanks 
oneffenheden in het wegdek.

Veiligheid bij obstakels
Wegligging blijft stabiel,  
ook bij drempels of andere 
obstakels.  

Geschikt voor ruw terrein
Maakt ook minder toegankelijk 
terrein makkelijker berijdbaar. 

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS
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Productassortiment

Hoogte scootmobiel

Lengte scootmobiel

Breedte scootmobiel

Hoogte voetplateau

Zitbreedte

Zitdiepte

Zithoogte t.o.v. plateau

Maximum snelheid

Actieradius

Accu (Gel)

Lader

Totaal gewicht (excl. accu’s)

Maximaal draagvermogen

Draaistraal

Maximale hellingshoek

Wielmaat

Voldoet aan

Kleuren

114 cm

134 cm

66 cm

19 cm

51 cm

44 cm

47 - 55 cm

15 km/h

29 / 35 / 44 km*

50 / 60 / 73 Ah

6A / 24V, 8A / 24V

87 kg

160 kg

160 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Geel / Rood / Zilver

114 cm

138 cm

66 cm

19 cm

51 cm

44 cm

47 - 55 cm

17 km/h

29 / 35 / 44 km*

50 / 60 / 73 Ah

6A / 24V, 8A / 24V

87 kg

160 kg

160 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Zwart

Eigenschappen

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45 - 53 cm

18 km/h

35 / 45 / 65 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V

105 kg

160 kg (optie: 200 kg)

167 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Blauw

Solo Blue Diamond Presto VivoPresto S

* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning, etc.

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45 - 53 cm

18 km/h

35 / 45 / 65 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V

105 kg

160 kg (optie: 200 kg)

167 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Champagne

Solo Elegance

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45 - 53 cm

18 km/h

40 / 50 / 70 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V

96 kg

160 kg (optie: 200 kg)

140 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Oranje / Zilver

Solo 3-wiel**

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45 - 53 cm

18 km/h

35 / 45 / 65 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V

105 kg

160 kg (optie: 200 kg)

167 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Oranje / Zilver

Solo 4-wiel

** Ook verkrijgbaar in Blue Diamond of Elegance uitvoering.

92 cm

108 cm

58 cm

9 cm

46 cm

45 cm

42,5 / 45 / 47,5 cm

8 km/h

28 km*

 24V / 22 Ah

3A/24V

 63 kg

120 kg

118,5 cm

6°

24 x 7,5 cm

EN 12184 klasse A

Zwart / Zilver / Blauw
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Inspired by life

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem   

T +31 (0)314 328 000     
www.life-mobility.com     
info@life-mobility.com

Uw Life & Mobility scootmobiel dealer


