Safe, solid, secure: The Invacare Leo
®

VANKKA, TURVALLINEN JA HELPPO KÄYTTÄÄ
Turvallisuusominaisuuksiensa ansiosta “Leo” on luotettava kumppani päivittäisissä askareissa
vapaa-ajan retkillä ja rentouttavissa hetkissä pois kotoa. Vankka runko, voimakas moottori,
älykäs elektroniikka ja ainutlaatuinen tyylikäs ulkonäkö.

Leo on tällä hetkellä markkinoiden paras
valinta mini-skootterien luokassa.
Leo sopii jokaiselle, jolle itsenäinen liikkuminen
ja vapaus on tärkeää. - Pääset Leon kanssa mihin
ja milloin haluat – mukavasti ja turvallisesti.
Suunnitteletko viikonloppumatkaa?
Leon voi helposti purkaa 5 osaan ilman työkaluja. Leo sopii lähes jokaisen auton tavaratilaan, on helppo purkaa ja koota ja kuljettaa
mukana.

Uusi valikoima käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia takaa turvalliseen ja vakaan ajon.
Korkean standardin design ja tekninen
insinöörityö takaa parhaat mahdolliset
ominaisuudet.

Takajarruvalot
Jarruvalot syttyy, kun hidastat vauhtia.
Älykkäät valot
Vaikka polttimo olisi palanut valo efekti
toimii, jos muut valot toimivat normaalisti.

Selkeä ohjauspaneeli
Helposti ymmärrättävässä ohjauspaneelissa
kupolipainikkeeet.
LED valot ja äänimerkit ilmoittavat mikä
painike on aktivoitu.
Akun latauksen ilmaisin
Akun alhaisesta latauksesta varoittaa
sekä vilkkuvat valot että piippausääni.

Vankka ja vakaa
Leo on turvallisuustestattu 136 kg
käyttäjälle.
Täydellinen valaisinjärjestelmä
Modern‘Xenon’-style ajovaloissa
lisää näkyvyyttä ja vähemmän virrankulutusta verrattuna perinteisiin mopoihin, mahdollistaa pidemmät ajomatkat ilman latausta.
Integroidut vilkut infoavat muita tiellä liikkujia jalankulkijoita, kun olet aikeissa kääntyä.
Vilkut sammuvat automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua, jos et muista itse sammuttaa niitä.

Luotettava elektroniikka
Vain parasta laatua olevat johdotukset ja
muut elektroniset yhdistämiset.
2 kohdan moottorin vapautuskytkin
Kahden kohdan vapautusvipu estää
vahingossa vapaalle kytkeytymisen.

Korroosiosuojattu runko
Pintakäsitelty korroosiota estävillä aineilla.
Estää ruostumisen ja pidentää mopon ikää.
Kestävyystakuu
Helppo huolto ja korjaaminen on avainasia
Leon suunnittelussa.
Luotettavuuden takaamiseksi on kehitetty
useita ominaisuuksia kuten sisäiset lokasuojat laadukas suojattu kaapelointi, sulakkeet ja
ja kiinnikkeet vakiona estävät veden pääsyn
moottoriin, joka on pääsyy rikkoontumisiin.
main causes of failures and break downs.
Akkuihin ja elektroniikkaan pääsee helposti
käsiksi huoltotilanteessa, avaamalla vain
mopon rungon kansi.

Stable, Trusty, Durable: The Invacare Orion
®

Haluaisitko ajaa pitkiäkin matkoja mukavasti ja turvallisesti? Jos nautit päivittäisistä kauppareissuista tai pidät jopa pidemmistä matkoista Invacare® Orion antaa vapauden ajaa joka
paikkaan huoletta. Suuret akut antavat kapasiteetin käydä kaukanakin kotoa. Nauti vakaasta
ajosta missä maastossa tahansa. Tukeva, täysin jousitettu tunko ja isot pyörät auttavat
helposti yli esteiden epätasaisellakin alustalla.

LUOTETTAVA JA HELPPO HUOLTAA
Orionissa on paljon ominaisuuksia, jotka takaa
turvallisen ja tasaisen ajon. Älykäs elektroniikka,
varoitusmerkkivalot ja -äänet. Valot toimivat
vaikka jokin polttimo lakkaisi toimimasta.
Elektroninen svauhdin hidastus toimii automaattisesti esteitä ylittäessä.
Huippulaadukkaat komponentit varmistavat
että tuotetta on helppo huoltaa. Akut ja sähköosiin on helppo päästä käsiksi. Kaikki osat on
on suojattu korroosiolta ja vedeltä ja lialta.

Ergonominen ohjaus on suunniteltu erityisesti
helpottamaan käsien väsymistä pitkillä ajomatkoilla. Käyttäjäystävälliseksi suunniteltu säädettävä ohjauspylvään säätövipu on sijoitettu käsijarrua vastapäätä, johonon helppo ylettyä.
Yhdessä säädettävän kääntöistuimen kanssa
voit säätä itsellesi juuri sopivan ajoasennon.

Rugged, Robust, Reliable: The Invacare Comet
®

Turvalliseen, nopeaan ja luotettavaan matkantekoon Invacare® Comet.
Menetpä sitten lähi supermarkettiin tai pitkälle ulkoilumatkalle, Comet
vie sinut sinne minne tahdotkin, nopeasti ja luotettavasti.

TURVALLISEEN AJOON
Comet mopossa on suuret pyörät, voimakas
moottori ja eri alustoille säädettävä jousitus.
Cometilla esteiden ylitys ja epätasaisella ja
päällystämättömällä alustalla ajo on helppoa.
Nopeuden ja suurien akkujen ansiosta voit
mennä jokapaikkaan ja mihin tahansa
pidemmälle ja nopeammin. Automaattinen
hidastus esteitä ylittäessä tekee ajelemisesta
turvallista. Älykäs elektroniikka kertoo sinulle
milloin akut tulee ladata. Vilkut sammuvat automaattisesti. Tuplapolttimot ajo- ja jarruvaloissa lisäävät käyttövarmuutta ja turvallisuutta.

Comet on rakennettu käyttömukavuus mielessä.
Ergonomiset käsikahvat helpottavat tarkkaa ajoa
pienessä tiloissa ja lepuuttavat käsiä pidemmillä
matkoilla.
Pehmeä kääntöistuin mahdollistaa oikean ajoasennon ja antaa sinut liikkua ajon aikana.
Kaikki komponentit ovat huippulaadukkaita.
Comet on paitsi luotettava, myös helppo huoltaa. Akkuihin, elektroniikkaan , moottoriin ja
kaapeleihin pääsee käsiksi helposti vain suojakuori irroittamalla. Kaikki osat ovat suojattu
korroosiota vastaan sekä suojattu vedeltä ja
lialta.

Käsijarrut
Varmistaa
jarrutuksen
nopeissakin
tilanteissa.

Automaattinen
vauhdin
hidastin
Tämä ominaisuus
hidastaa automaattisesti vauhtia
käännyttäessä.

Täysi
jousitus
Täysin jousitettu
alusta tarjoaa
mukavaa ajoa
kaikissa tilanteissa.

Täydellinen valaisinjärjestelmä
ajovaloissa kaksoispolttimot
Kaksoispolttimot lisäävät näkyvyyttä. Vilkut sammuvat automaattisesti 20 sekunnin jälkeen.
Vilkut voi ohjelmoida äänettömiksi
tai äänisignaalin kanssa.

Akun latauksen ilmaisin
Akun latauksen visuaalinen
näyttö ja äänisignaali kertoo
milloin akut pitää ladata.

Isot pyörät
Tarjoavat turvallisuuden tunteen
kynnyksiä ja esteitä ylittäessä.

Integroidut jarruvalot
HD jarruvalot varoittavat
ihmisiä kun mopo hidastaa
vauhtiaan.

Peruutusääni
Merkkiääni (piip) varoittaa ihmisiä kun mopolla
peruutetaan.
Kaatumisesteet
Estävät mopoa kaatumasta taaksepäin kun ylitetään
korkeita esteitä tai mennään jyrkkään ylämäkeen.
Korroosiosuojattu runko
Korroosiota vastaan käsitelty runko pidentää mopon ikää.

Sisälokasuojat
Suojaa elektroniikkaa ja voimansiirtoakselia lialta ja vedeltä.
Älykäs valaistus
Vain valo, jonka on polttimo on
hajonnut sammuu, muut toimivat.
(mopo on silti näkyvä).

Luotettava elektroniikka
Luokkansa laadukkain kaapelointi ja sähköliitännät lisäävät
luotettavuutta.
Kestävyystakuu
Helppo ja vähäinen huollettavuus on suunnittelun avainasia.
Akkuihin ja elektroniikkaan pääsee helposti käsiksi.

Moottorin vapautuskytkin
2 toiminto estää mopoa vahingosta
joutumasta vapaalle.

Ohjauspaneeli
Selkeä ohjauspaneeli, kohonäppimillä
LED valot ja äänisignaalit kertovat
mitä toimintoa on painettu.

Ergonominen ohjain
Estää käsien väsymisen pitkillä
matkoilla.
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Juomateline
Happipulloteline
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Istuinlaukku
Irrallinen lataussetti
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Sivupeilit
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Lantiovyö
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Turvaliivi
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Istuinpäällinen
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Suojapeite

•

Käyttötuntilaskin
Istuinhissi

•

Istuimen jousitus

•

•

Runkoväri

Moonstone
Silver

Verhoilu

Sapphire
Blue

Grey/Black vinyl
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Moonstone
Silver

Onyx Blue

Black vinyl

Moonstone
Silver

Onyx Blue
Black vinyl

- Photos : Paul Prunier - © Invacare® International Sàrl 2008. All rights reserved. Lynx, Leo, Orion & Comet are registered trade marks of Invacare.

Tekniset tiedot, ominaisuudet ja lisävarusteet

Lukittava tavarakotelo

Takakori

Keppiteline

Kävelytelineen pidike

Suojapeite

Happipulloteline

Irrallinen lataussetti
Mikäli akkuja halutaan ladata
irrallaan.

Istuinlaukku

Turvavyö
Lantiovyö metallisella autolukolla.

- Photos : Paul Prunier, Getty - Postproduction Asphalte - © Invacare® International Sàrl 2008. All rights reserved. Leo is a registered trade mark of Invacare.

Sivupeilit
Irrotettavat peilit voi asentaa
vasemmalle tai oikealle.

TEKNISET TIEDOT

• LEO 3 pyör. /* 4 pyör.

• 47 cm
• 51 cm
• 51 cm

• 41 cm
• 47 cm
• 49 cm

• 46 - 56 cm
• 42 - 49,5 cm
• 44 - 51,5 cm

• 47,5 cm
• 51 cm
• 55 cm

• 59 cm
• 62,5 cm
• 66 cm

• 122 cm
• 127/*129 cm
• 145/*147,5 cm

• 2 x 36 Ah
• 2 x 50 Ah
• 2 x 75 Ah

• 116/131* cm
• 112,5/*140 cm
• 156,5/*163 cm

• 6 cm
• 8 cm
• 10 cm

• 7 cm
• 9 cm
• 13,5 cm

• 10°
• 8°/*12°
• 10°

240 W
• 36 km
: 240 W - 500 W
• 106 km/h
• 42 km
km/h : 240 W - 600 W
12 km/h : 250 W - 1200 W • 60 - 55
10 km/h : 250 W - 1200 W
• 12,8
km/h : 250 W - 1200 W

• ORION 3 pyör. /* 4 pyör. • COMET 3 pyör./* 4 pyör.

kg (ilman akkuja) • 136 kg
• 54/59*
78/83* kg (akuilla)
136 kg
kg (ilman akkuja) •
• 71/*78
• 160 kg
103/*110 kg (akuilla)
kg (ilman akkuja)
• 81/*84
133/*136 kg (akuilla)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)

(3)

km

• 8 km/h
• 6-10-12 km/h
• 10-12,8-15 km/h

15 km/h : 250 W - 1200 W
(1)

Peak performance - (2) 10 km/h - (3) 12,8 km/h / 15 km/h

OMINAISUUDET
LEO

ORION

COMET

Ohjauspaneeli: Selkeät näppäimet

•

•

•

Ohjauspaneeli: Kupolinäppäimet, LED valot ja merkkiäänet

•

•

•

Akun varauksen tunnistus visuaalinen ja ääni

•

•

•

Käsijarrut

•

•

Automaattinen vauhdin hidastus käännyttäessä

•

•

Jousitus: edessä ja takana
Suuret pyörät

•

•

•

•

•

2-vaiheinen moottorin vapautusvipu

•

•

•

Valot – DUAL poltimo etuvalo

•

•

•

Valot – ‘Xenon’- style valot

•

Integroidut jarruvalot

•

•

•

Peruutuksen merkkiääni

•

•

•

Kaatumiesteet

•

•

•

Korroosiolta suojattu runko

•

•

•

Valojen suojausjärjestelmä

•

•

•

Roiskesuojaus

•

•

•

Elektroniikka

•

•

•

Luotettavuustakuu

•

•

•

