
LEVO LCEV
Bekväm 

enkel 
uppresning

LEVO LCEV är en manuell stårullstol med elektrisk uppresning.

Dess enkla hantering gör att det är enkelt att använda 
ståfunktionen för alla. Den bekväma uppresningen i en jämn 
rörelse och hastighet möjliggör uppresning även för den mest 
känslige.



Beväm och enkel uppresning
• En	uppresningsmekanism	som	är	enkel	att	manövrera

även	med	nedsatt	handfunktion.
• Lätt	att	köra.
• En	bekväm	uppresningsrörelse	som	utförs	i	en	lagom

hastighet.
• Hög	kvalitet	tillfredställer	kraven	på	enkelhet	för	både

underhåll,	service	och	återanvändning.

Specifikationer LCEV

S-M L-XL
Sittbredd (SB) 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50

Total bredd (B) 56 / 56 / 58 / 60 / 63 / 66 / 68

Total längd (L) 84-90 93-104

Total höjd (inkl. ryggstöd) (H) 80

Ryggstödsklädselns höjd min. 31

Sittklädselns höjd fram 48 / 51 / 54 / 57

Sittklädselns djup 29-42 43-57

Fotplatta Höjd och vinkelställbara

Totalvikt (utan avtagbara delar) 25 (19) 26 (20)

Drivhjul 22”/24”/26”

Batterier 2 batterier á 12V/2,7Ah

Transportmått max (TL x TB x TH) 98 x 60 x 45

Maximal brukarvikt 120

Skillnader i måtten kan uppstå på grund av rulsltolsförbättringar. Alla mått är i cm och kg.

En stabil ram är viktig för att uppnå bra köregenskaper 
och med en boxram som finns på LCEV skapar man 
de bästa förutsättningarna för bra köregenskaper och 
säkerställer maximal stabilitet.

LCEV är i standardutförande utrustad med höjd- 
och vinkelställbar uppfällbara armstöd, nedfällbart 
ryggstöd, batterier och laddare, bröstbälte och 
knästöd.

Till LCEV finns en mängd alternativ/tillbehör bland 
annat skumdyna med trögskum, tippskydd, tramprör, 
ryggstödsförlängning, körhandtag, förlängda 
körhandtag, undansvängbara insvängda armstöd, 
camber, ekerskydd och V-Trak ryggstöd.

De finns 5 standardfärger (blå, röd, gul, platina och 
svart) som man fritt kan välja mellan. Utöver det kan 
man som tillägg välja mellan 190 st andra färger.
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