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LEO - Wózek Elektryczny Typ Skuter
Cena :
10.297,00 zł
Nr katalogowy : leo
Producent : Invacare
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :
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LEO - Wózek Elektryczny - Typ Skuter

Bezpieczny, trwały, pewny: Leo firmy Invacare

Leo firmy Invacare to 4-kołowy skuter, zaprojektowany dla wszystkich tych osób, które cenią sobie niezależność. Największym atutem skutera Leo jest z jednej strony
bezpieczeństwo a z drugiej zachowanie jego stylowego i sportowego wyglądu. Skuter Leo zapewnia użytkownikowi swobodę oraz pewność siebie podczas codziennych wyjazdów i
wycieczek rekreacyjnych. Dzięki rygorystycznym, wysokim standardom konstrukcji i bezpieczeństwa, skuter Leo bez wątpienia ustanawia nowy standard rynkowy.

Bezpieczna jazda

Skuter Leo firmy Invacare zapewnia płynną i bezpieczną jazdę dzięki łatwemu sterowaniu ułatwiającemu manewrowanie. Nowością w oświetleniu skutera Leo są kierunkowskazy,
które wyłączają się samoczynnie po wyprostowaniu kierownicy oraz dodatkowe tylne światło hamowania dla zapewnienia bezpiecznej jazdy. Układ oświetlenia jest tak
zaprojektowany, że w momencie przepalenia się dowolnej żarówki, wszystkie inne światła nadal funkcjonują. Oprócz wskazywanego na wyświetlaczu poziomu naładowania
akumulatorów, użytkownik jest dodatkowo ostrzegany sygnałem dźwiękowym, gdy wymagane jest doładowanie akumulatorów.

Niewielkie rozmiary

Leo to kompaktowy mini-skuter, który można łatwo rozmontować do transportu przy dłuższych wycieczkach lub wyjazdach weekendowych. Dzięki dobrze funkcjonującemu napędowi
i łatwości manewrowania, jazda po centrach handlowych, korytarzach muzeum lub po kompleksie wypoczynkowym jest niebywale łatwa i wręcz relaksująca.
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Niezawodność

Użytkownicy mogą być pewni tego, że Leo dowiezie ich wszędzie tam, gdzie chcą, czy to do sklepów, czy na przejażdżkę po parku. Skuter Leo ma solidną budowę i jest niezawodny
dzięki elektronice o wyjątkowo wysokiej jakości oraz dużej mocy. Elementy te są zabezpieczone przed korozją i wodą (ochrona przed opryskaniem), co gwarantuje odporność skutera
na brud i wodę. Dwustopniowa dźwignia wyłączająca zabezpiecza skuter przed jazdą na luzie, jeżeli nieumyślnie (przez nieuwagę) wyłączy się napęd.
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Łatwy dostęp

Dostęp do akumulatorów i elektroniki celem konserwacji lub obsługi jest znacznie ułatwiony gdyż wystarczy demontaż jednego elementu. To proste rozwiązanie ułatwia również
wyjęcie akumulatorów, w celu przetransportowania skutera.
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