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Juvo
Maximaal onafhankelijk



optimale 
stabiliteit 

en 
ongekend 
rijgedrag



De compacte elektrische rolstoel van Ottobock met voor-, 
midden- en achterwielaandrijving biedt u maximaal zitcomfort,  
stabiel rijgedrag en optimale stabiliteit. 

Comfortabele snelheid
De krachtige 4 polige high performance motoren zorgen 
niet alleen voor een maximale snelheid van 14 km per uur 
en een probleemloze lange levensduur, maar ook voor zeer 
comfortabele rijeigenschappen.

Optimale bewegingsvrijheid
De compacte draaicirkel en wendbaarbeid maken het heel 
eenvoudig om door kleine ruimtes te manoeuvreren.

 
Eenvoudig en individueel  
aanpasbare bediening
Persoonlijk in te stellen rijprogramma dat nauwkeurig 
aan elke behoefte kan worden aangepast. 

Maximaal rijcomfort 
Comfortabel en zorgeloos rijden op oneffen terrein 
dankzij een volledige vering op alle wielen.

Gegarandeerde veiligheid
De Juvo is gecrashtest volgens ISO 7176-19 
norm en is goedgekeurd voor transport 
in een voertuig.

Juvo
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Achterwielaandrijving 
Krachtig en stabiel

De Juvo met achterwielaandrijving is ideaal 
voor buiten door zijn hoge snelheid en optimale 
krachtverdeling op de aandrijfwielen.

Drie aandrijvingen  
voor maximaal rijcomfort

Voorwielaandrijving 
Wendbaar en comfortabel

De Juvo met voorwielaandrijving heeft 
een kleine draaicirkel voor een maximaal 
rijcomfort in kleine ruimtes en verleent goede 
klimprestaties bij obstakels buitenshuis.
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Middenwielaandrijving 
Intuïtief en wendbaar

De Juvo met midwielaandrijving biedt een 
intuïtieve rij-ervaring. Dankzij het directe 
draaipunt is een veilige bediening mogelijk, zelfs 
met meer complexere vormen van bediening.



Vario Adjust Seat 
Individueel op maat 

• De verstelbare stoel ondersteunt het 
lichaam volledig.

• De stoel is standaard verkrijgbaar met een 
verstelbare rugleuning en een Contour 
zitkussen.

• De ergonomische rugleuning is 
standaard voorzien van een mechanische 
hoekverstelling.

Modulaire zitting en rug 
voor optimaal zitcomfort

Baxx rugsysteem 
Comfortabele, stabiele zithouding

• Ergonomisch gevormde rugschalen voor 
individuele ondersteuning.

• Volledig af te stemmen op ieders 
persoonlijke wensen door keuze uit 5 
lengtes, 3 contouren en 11 rugbreedtes.

• Hoog zitcomfort door de gepolsterde 
bovenzijde van de zitting.

• Grote uitsparingen in de achterzijde maken 
van de Baxx een lichtgewicht en zorgen voor 
optimale ventilatie.
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Innovatieve besturingen  
met ergonomisch design

De TEN° biedt de gebruiker een kleine ergonomische 
revolutie. De zachte polssteun zorgt voor de juiste 
ondersteuning waardoor overbelasting wordt 
voorkomen. Hierdoor is de joystick eenvoudiger en 
nauwkeurig te bedienen. Met de innovatieve draaiknop 
met een draaihoek van 100 is de snelheid eenvoudig aan 
te passen.

De VR2 is de basisbesturing van de Juvo die aan te 
passen is aan ieders persoonlijke behoeften. Het 
bedieningspaneel is verdeeld in een toetsenbord,  
twee LED-indicatoren en een joystick. Aan de onderkant 
bevindt zich een laadcontact.

Naast de standaard joysticks zijn er verschillende andere opties mogelijk. Voor bediening met de kin 
of lippen kunnen wij een mini joystick op een elektronische zwenkarm bevestigen.

VR2 - met 2 elektrische functies en verlichting

TEN° - met 4 elektrische functies en verlichting
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Langzaam rijden in bochten
Persoonlijke wensen voor de rij-instelling kunnen wij eenvoudig met het 
besturingssysteem van de Juvo doorvoeren. Zo past de Juvo automatisch 
de snelheid aan zodra hij een stuurbeweging opmerkt.

Aanpassing bij trillingen
De juiste positionering van het besturingssysteem is vooral belangrijk als 
de rolstoel met de kin of lip wordt bestuurd. Probleemloos rijden is alleen 
mogelijk als dit precies is afgestemd. Onze joysticks herkennen trillingen 
die ontstaan als men bijvoorbeeld over oneffenheden rijdt. Vervolgens 
wordt de rijsnelheid hier automatisch op aangepast.

Gyroscoop
De gyroscoop zorgt voor stabiliteit en helpt zo probleemloos te rijden. Het 
helpt om nauwkeurig te manoeuvreren op verschillende oppervlakken en 
hellingen. Een gyroscoop adviseren wij ook bij gebruik van digitale invoer, 
bijvoorbeeld wanneer men de Juvo met een schakelaar bestuurt.

Zwenkvergrendeling
Hoewel achteruitrijden zelden nodig is met de moderne en wendbare 
rolstoel, kunnen er situaties zijn waarbij dit wel nodig is. Denk hierbij aan 
het verlaten van een lift of het nemen van een helling. Zwenkvergrendeling 
kan in dit geval heel handig zijn, omdat de vergrendelde zwenkwielen in 
hun rechte stand blijven staan. Ongewenste zijwaartse bewegingen worden 
hiermee voorkomen.

Veilig 
en probleemloos rijden
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Gemakkelijk te onderhouden
door modulair concept
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Uniek: Losse drive- en zitunit
De zit- en driveunit van de Juvo zijn extreem snel van elkaar te scheiden. In geval van een storing 
kan de driveunit eenvoudig worden vervangen waardoor de gebruiker van zijn (maatwerk) zitunit 
gebruik kan blijven maken.

Eenvoudig uitwisselbaar
Defecte onderdelen zijn dankzij de unieke modulaire opbouw eenvoudig en kostenefficiënt te 
vervangen.

Optimaal beschermd
Kwetsbare delen, zoals stuurkast en verlichting zijn optimaal beschermd door een doordacht 
design.



Te personaliseren 
naar ieders wensen 

Keuze uit vele framekleuren

Optionele accessoires 
Voor een persoonlijke touch

• USB-ingang om extra apparatuur van 
voeding te voorzien, zoals bijvoorbeeld een 
ademhalingstoestel of smartphone 

• LED-verlichting met mooie glazen behuizing
• Stevige bagagedrager, onder meer 

geschikt voor het transport van 
demhalingsapparatuur

• Bekerhoudermngsapparatuur.
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www.revamed.com

Ervaar het ongekende rijgedrag van de Juvo en maak 
een afspraak met een van onze specialisten. 

Bel 088 - 110 0111 


