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Kies je eigen weg

De paden op, de lanen in. Op visite bij familie, even een boodschap 
halen of volop genieten van een tochtje in de natuur. Met de 
topklasse comfort scootmobielen van Life & Mobility kunt u alle 
kanten op!

Productlijn
In deze brochure vindt u de vier modellen scootmobielen in ons 
assortiment: Vivo, Primo, Mezzo & Solo. De Primo, Mezzo en Solo zijn 
uitgerust met ons unieke gepatenteerde INDEGO veersysteem.  
Met de verschillende mogelijkheden en prijsklassen is er voor ieder 
wat wils! 

Solide reisscooter met 

uitstekende vering

Stippel voortaan uw eigen route uit en geniet van de vrijheid die de 
compacte Vivo biedt. De Vivo is eenvoudig te demonteren en kan 
dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de zeer kleine draaicirkel 
is de Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden ook uiterst 
stabiel. De vering op de voor- en achteras zorgt voor een uniek 
comfort en met een actieradius van 28 km kunt u ontspannen op pad. 
Vivo, het kleintje dat uw wereld groter maakt!

De Vivo in het kort
g Comfortabel rijden dankzij onafhankelijke vering en luchtbanden
g Extra stabiliteit dankzij brede wielbasis
g Zeer wendbaar door kleine draaicirkel
g Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
g Vergrendelen met speciale magneetsleutel
g Comfortabele, draaibare, afneembare stoel met instelbare  
 zithoogte
g Verstel- en neerklapbaar stuur
g Veel voetruimte
g Maximale snelheid 8 km/h
g Actieradius tot 28 km
g Snel en eenvoudig te demonteren voor transport en berging
g Leverbaar in zilvergrijs, koningsblauw en roomwit
g Eenvoudige kleurpersonalisering door omwisselen stootvaste  
 kappenset

Het kleintje dat uw 

wereld groter maakt



Groots maar toch compact

Comfortabel op weg met de Primo. Voor een dagje shoppen, een 
activiteit in de buurt of een bezoek aan een museum. Het unieke 
INDEGO veersysteem zorgt onderweg voor een optimale schok-
demping: comfortabel rijden dus! Door de grote meedraaiende 
koplamp en de goede voor- & achterverlichting is de Primo voor 
andere weggebruikers goed zichtbaar. En met zijn compacte 
design wil iedereen op de Primo gezien worden. 

Primo Arrivo
De Primo is uit te breiden met een Arrivo pakket. Iets meer voor 
extra gebruiksgemak. Het Arrivo pakket bevat een captain seat 
met hoge rug, schuifslede en verstelbare lumbaalsteun. Ook heeft 
de Primo Arrivo een bedieningspaneel met verlicht display, tal van 
rij-instellingen, vele menu-opties & uitleeswaardes en zelf uitscha-
kelende richtingaanwijzers.

De Primo 3 en 4 in het kort
g INDEGO veersysteem
g Torsievering rondom o.b.v. rubber 
g Overzichtelijk bedieningspaneel
g Grote meedraaiende koplamp
g Snelheidsbegrenzer in de bochten
g Royale been- en voetruimte
g Comfortabele, draaibare en afneembare stoel
g Verstelbare & neerklapbare rugleuning
g Hoge belastbaarheid (max. 160 kg)
g Maximale snelheid 12 km/h
g Compact formaat
g Ook verkrijgbaar in Arrivo uitvoering
g Leverbaar in zwart metallic met 
 witte of zilvergrijze accubak & koplamp
g Actieradius tot 40 km



Stoere allround scootmobiel

Op visite naar de familie, even een boodschap halen of comfortabel 
genieten van een tochtje in de natuur: met de Mezzo scooter draait 
u er de hand niet voor om. Hij is stoer en heeft een comfortabele zit. 
Benen en voeten hebben royaal de ruimte. En het unieke INDEGO 
veersysteem op basis van rubber rekent glad af met alle oneffen-
heden onderweg. Dankzij de lichte en nauwkeurige besturing is de 
scooter prettig en eenvoudig te bedienen. Dit zorgt voor een hoog 
rijcomfort en biedt een optimale veiligheid.

De Mezzo 3 en 4 in het kort
g INDEGO veersysteem
g Torsievering rondom o.b.v. rubber
g Overzichtelijk bedieningspaneel met verlicht display
g Automatische snelheidsbegrenzer in bochten
g Royale been- en voetruimte
g Comfortabele, draaibare en afneembare stoel met 
 hoog/laagkolom
g Goede verlichting en duidelijke claxon
g Hoge belastbaarheid (max. 160 kg)
g Leverbaar in zwart metallic met groene of 
 zilvergrijze accubak
g Maximale snelheid 15 km/h
g Actieradius tot 50 km



Topklasse scootmobiel

De Solo stuurt licht en koersvast. Het unieke INDEGO veer-
systeem zorgt ervoor dat oneffenheden in de weg soepel worden 
opgevangen, zonder dat de rijeigenschappen eronder lijden.  
Voor de Solo is het INDEGO veersysteem naar keuze sportief 
(Active), comfortabel (Comfort) of extra geveerd en voor lange 
afstanden (Xtra) afgesteld. Dit maakt deze scootmobiel uitermate 
geschikt voor lange afstanden en voor mensen met forse pijn-
klachten, zoals rugklachten en reuma. Door de vele instelmoge-
lijkheden en de ergonomisch gevormde stoel, biedt de Solo voor 
iedereen een fijne zitpositie.

De Solo 3 en 4 in het kort
g INDEGO veersysteem (naar keuze Active, Comfort of Xtra)
g Torsievering rondom o.b.v. rubber
g Overzichtelijk bedieningspaneel met verlicht display
g Automatische snelheidsbegrenzer in bochten
g Verstelbaar ergonomisch veiligheidsstuur
g Royale been- en voetruimte
g Comfortabele, draaibare en afneembare stoel met 
 hoog/laagkolom en dieptevering
g Goede verlichting en duidelijke claxon
g Standaard voorzien van cruise control en noodstop
g Hoge belastbaarheid (max. 160 kg/200 kg)
g Optioneel: forza motor voor meer trekkracht
g Leverbaar in zwart metallic met oranje of zilvergrijze accubak
g Maximale snelheid 18 km/h
g Actieradius tot 70 km



Uniek veersysteem

Het menselijk lichaam is niet goed bestand tegen zijwaartse 
belasting. Onze ruggengraat is in staat naar voren en achteren te 
bewegen, maar in zijwaartse richting zijn we veel minder soepel 
en zijn schokken al snel hinderlijk. Om het lichaam in zijwaartse 
richting zo laag mogelijk te belasten, zijn de Solo, Mezzo en Primo 
van Life & Mobility uitgerust met het unieke gepatenteerde 
INDEGO veersysteem. Een veersysteem dat glad afrekent met 
oneffenheden in de weg!

Comfortabel op pad
Het INDEGO veersysteem is gebaseerd op rubber. Dit heeft direct 
een dempende werking, ongeacht de belasting door de gebrui-
ker. Bij rubber hoeft namelijk geen aanvangskracht overwonnen te 
worden zoals bij een spiraalvering. Uitstekend comfort dus!

Vering naar keuze
Onze Solo behoort tot de topklasse scootmobielen. Het INDEGO 
veersysteem van de Solo is naar keuze sportief (Active), comforta-
bel (Comfort) of extra geveerd (Xtra) afgesteld. Dit maakt deze 
scootmobiel uitermate geschikt voor mensen met forse pijnklach-
ten, zoals rugklachten en reuma.

De wielen veren 

onafhankelijk 

van het frame.

Bij de 4-wielscooters 

zit het INDEGO 

veer systeem óók op 

de vooras.

Een rechte houding; 

ondanks oneffen-

heden in het wegdek.

Comfortabel rijden 

dankzij de natuurlijke 

eigenschappen van 

de rubberen vering.
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