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Comfortabele zit

Hoekverstelbare zit 
(360°), hoogte- en 
diepteverstelbaar. 
Biedt een optimale 
zitting.

Opties en kenmerken

Demonteerbaar in 5 
delen

Zonder gereedschap, 
eenvoudig, snel en 
betrouwbaar.

Technische gegevens
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1200 mm 
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54 kg (zonder batt.) 
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59 kg (zonder batt.) 
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136 kg 

136 kg

2 x 36 Ah
2 x 36 Ah

Chassiskleuren

2320 mm
2620 mm

De Invacare Leo is een scooter die ontworpen is voor iedereen die zijn onafhankelijkheid 
wil behouden en zonder hulp op pad wil gaan. Met een ongekend niveau van veiligheid en 
degelijkheid is de Leo een betrouwbare metgezel. Met de Invacare Leo kunt u met een gerust 
hart op pad voor uw dagelijkse uitstapjes, excursies en ontspannende vrijetijdsbestedingen weg 
van huis. 

Met zijn robuuste chassis, krachtige motor, intelligente elektronica en onderscheidend uiterlijk is 
de Leo een uitstekende keuze voor alle vervoerswensen. 

Compact !

De Leo is een compacte mini scooter, die gemakkelijk 
gedemonteerd kan worden voor vervoer tijdens 
langere reizen of weekendtrips. Met zijn makkelijke 
manoeuvreerbaarheid, worden krappe bochten zowel 
binnen als buiten eenvoudig. Dankzij een kortere 
draaicirkel van 2300 mm en een betere hanteerbaarheid, 
biedt de Leo een ideale rit in alle veiligheid. 

Voor een veilige, krachtige rit

De Invacare Leo biedt een soepele gang in een scooter 
die gemakkelijk te besturen en manoeuvreren is. Het 
lichtpakket van de Leo omvat richtingaanwijzers die 
automatisch uitgaan en een krachtig remlicht. Wanneer de 
accu leeg raakt is dit niet alleen zichtbaar op het display, 
maar ook hoorbaar middels een piepend geluid. 

Bodemspeling

70 mm
70 mm

Bekleding

Zwart

Breedte 
rugleuning Zitdiepte

Zitting naar 
vloerhoogte

Hoogte 
rugleuning

Breedte 
Driving Unit

Max. beklimbaar 
obstakelhoogte

Max. veilig-
heidshelling Motorcapaciteit Max. rijafstand

Max. 
rijsnelheid

Totale lengte Leeggewicht
Max. gebruikers  

gewicht

Batterijcapaciteit Draaicirkel

Voor meer informatie, raadpleeg onze website op www.invacare.be.

Moonstone 
Silver Onyx Blue Ruby Red


