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Invacare® Leo®

Invacare Leo er el-scooteren for dig, 
som fortrinsvis kører i byen og i indkøb-
scenteret. Leo er en kompakt og kvik 
el-scooter. Leo har en størrelse, hvormed 
du kan komme rundt i supermarkedet og 
samtidig komme en tur i parken eller i 
byen. Leo kombinerer ergonomi og stil, og 
giver frihed og uafhængighed. Leo er et 
godt valg for dig, som ønsker at komme 
godt og sikkert omkring.

Sikker og kontrolleret kørsel

Leo er for dig, der fortrinsvis kører mindre ture i 
indkøbscenteret eller rundt i byen. Med Leo kan 
du nyde en kontrolleret og sikker køretur. Leo 
har relativt store hjul, en god motor og behagelig 
affjedring. Du kan med ro i sindet stole på, at Leo 
bringer dig sikkert hen, hvor du ønsker det. Med den 
intelligente elektronik får du både et visuelt og et 
auditivt signal, når batteriet behøver opladning. For 
større sikkerhed i trafikken er Leo endvidere forsynet 
med et lyssystem, der inkluderer kraftige forlygter, 
bremselys og blinklys, der automatisk slår fra.

Behageligt og ergonomisk design

Den ergonomiske styrebøjle sikrer nem og præcis 
manøvrering. Styrebøjlen sikrer ligeledes, at du ikke 
bliver udmattet i armene, selv på længere køreture. 
Håndgrebet til den justerbare ratstamme er 
placeret midt på ratstammen og er let at nå. Sædet 
er komfortabelt og har mulighed for individuel 
indstilling for at opnå en optimal og komfortabel 
siddestilling.

Egenskaber og tilbehør

Fart og sikkerhed

Leo har den fart og batterikapacitet, der kræves af en ideel el-scooter for dig, som fortrinsvis kører kortere 
ture i indkøbscenteret og i byen. Leo kan nemt og helt uden brug af værktøj, skilles ad og transporteres i 
en almindelig personbil. 
Ved kun at benytte komponenter af den bedste kvalitet, har vi sikret, at Leo er pålidelig og servicevenlig. 
Leo er testet på det tyske testlaboratorium TÜV og lever op til alle gældende europæiske standarder.

To-trins frikoblingssystem

Dette unikke koncept 
forhindrer ved hjælp af et 
to-trins frikoblingssystem, 
at scooteren kan trille 
ukontrolleret.

Justerbar ratstamme

Ratstammen kan hurtig 
og let justeres efter 
ønsker og behov.

Bremselys

Bremselygten advarer 
andre personer om, at el- 
scooteren sænker farten. 
Dette kan forhindre 
eventuelle sammenstød.

Komfortabelt sæde

Vinkeljusterbar ryg, 
højde- og vinkel-
justerbare armlæn, samt 
justerbar afstand til 
ratstamme.



Egenskaber og tilbehør

Sædeaffjedring

Sikrer ekstra komfort 
under kørsel.

Vindskærm

Afskærmer brugeren 
mod kold vind og fugt.

Transport

Leo kan let og helt uden 
brug af værktøj skilles 
ad og transporteres i en 
almindelig personbil.

Integrerede skærme

Beskytter elektronikken 
og drivenheden mod 
vand og snavs.

Stokkeholder

Til at placere stok eller 
albuestok i under kørsel.

Opbevaringsboks med 
lås

Til opbevaring af 
personlige ejendele.

Hoftesele

Hoftesele giver sikkerhed 
og hjælper til at holde 
dig på plads i sædet.

Sidespejl

Sidespejl kan monteres 
efter behov i højre, 
venstre eller i begge 
sider.

Garageovertræk

Beskytter scooteren mod 
regn og snavs under 
opbevaring.

Ekstern oplader

Dette oplader kit giver 
mulighed for opladning 
uden, at batterierne er 
tilsluttet scooteren.
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Tekniske data

Betræk

1.  Fra udgangspunktet i forreste position, må sædet 
køres bagud til max. femte låseposition.

470 mm 

470 mm

410 mm 

410 mm

460 - 560 mm 

460 - 560 mm

475 mm 

475 mm

590 mm 

590 mm

1220 mm 

1200 mm

59 kg (u/batterier) 
83 kg (m/batterier)

54 kg (u/batterier) 
78 kg (m/batterier)

Invacare Leo
4 wheels

3 wheels

Invacare Leo
4 wheels

3 wheels

38 km

36 km

8 km/h

8 km/h

Farve

Invacare Leo
4 wheels 

3 wheels

136 kg

136 kg

2 x 36 Ah

2 x 36 Ah

2620 mm

2320 mm

60 mm

60 mm

70 mm

70 mm

10°

10° 1

240 W

240 W

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Rygbredde Sædedybde
Sædehøjde fra 

gulv Ryghøjde Chassisbredde Totallængde Vægt

Max. brugervægt Batterikapacitet Vendediameter
Max. højde på 
forhindringer Frihøjde Max. hældning Motorer

Kørestrækning Hastighed

Sort

Sølv


