
Klein en fijn
De Invacare Lynx is zeer makkelijk en wendbaar. Aangenaam zacht 
en bijna geruisloos beweegt de scootmobiel binnenshuis door smalle 
doorgangen en tussen schappen in de winkel. Ondanks zijn compacte 
afmetingen is de Lynx een zeer veerkrachtige, sterke en robuuste 
scootmobiel. 
De Lynx is ontworpen voor gemakkelijk transport, de Lynx past gewoon 
in een kofferbak. U zult versteld staan van hoe snel en eenvoudig het is 
om de scootmobiel te demonteren en weet te monteren. Er komt geen 
gereedschap aan te pas. U bent klaar om te gaan voodat u het weet!
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Technische gegevens

Transporteerbaar
Eenvoudig te demonteren voor 
transport.

Veilig en comfortabel

Lynx is instelbaar om een veilige en 
comfortabele positie te bieden tijdens 
het rijden. De stoel is 360° draaibaar 
en tevens zijn de armleuningen en de 
stuurkolom verstelbaar. Dit maakt comfort 
de primaire focus van de scootmobiel.
Ook is de snelheid van de Lynx niet 
vergeten gezien het feit dat deze 
scootmobiel een snelheid van 8 km/u kan 
bereiken. 

Eenvoudig te bedienen, eenvoudig te 
gebruiken

Musea, wandeling in het park of in het 
centrum, bioscopen, winkelgebieden: de 
Invacare Lynx brengt je overal en is de 
ideale scootmobiel met name wanneer 
de ruimte krap is. De scootmobiel past in 
bijna iedere kofferbak en is toonaangevend 
als het gaat om een onspannen rit.

Acculader
De accu‘s kunnen naar wens op 
of naast de scootmobiel worden 
opgeladen.

Intuïtieve bediening
Het bedieningspaneel is 
eenvoudig te begrijpen en te 
bedienen.
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Eigenschappen

Invacare Lynx 430 mm 380 mm 370 - 420 mm 400 mm 500 mm

1010 mm 39 kg (excl. accu's)

49 kg (incl. accu's)

135 kg 2 x 12 Ah 2540 mm

50 mm 8° 150 W 16 km 8 km/u
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Blauw Zwart vinyl

Bekleding


