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Inspired by life

Onze missie & visie

“Wij dromen van een toekomst waarin iedereen vrij is om zelf te kiezen en 

gelijke kansen heeft. Life & Mobility wil positief bijdragen aan het gevoel 

van vrijheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Leven zoals u dat 

wilt. Een gevoel dat vleugels geeft. Dat is de visie die ons beweegt! Een 

visie die voor ons geen grenzen kent.”

Daarom ontwikkelt en produceert Life & Mobility 
premium mobiliteitsproducten met een optimale 
zitondersteuning. Onze betrokken en deskundige 

medewerkers leveren daarmee een bijdrage aan 
de verbetering van de levenskwaliteit van onze 
cliënten. Daar zijn we trots op. Inspired by life!
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Hulpvraag

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Een passende 
scootmobielFunctie-eisen 

Positief bijdragen aan het gevoel van vrijheid van 
mensen met een mobiliteitsbeperking. Dat vinden 
we belangrijk en in de praktijk betekent dit dat we 
bij de ontwikkeling van onze scootmobielen kijken 
naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. 
We kijken naar wat iemand kan en naar wat iemand 
wil. Van af en toe een boodschap doen tot er op 

uit in de natuur of een bezoekje aan de dierentuin. 
De combinatie van de mogelijkheden en wensen 
van onze gebruikers bepalen de functie-eisen voor 
ons productassortiment. Daarmee bieden we voor 
iedere gebruiker een passende productoplossing. 
Een scootmobiel die bij u past!
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PRIMO

MEZZO

VIVO

Compacte designscootmobiel
Comfortabel op weg met de Primo. Een fijn maatje om mee te winkelen. 
Met zijn compacte design wil iedereen op de Primo gezien worden.

Comfortabel genieten met uitstekende rijeigenschappen
Op visite naar familie, even een boodschap halen of comfortabel 
genieten van een tochtje in de natuur: met de Mezzo draait u er de 
hand niet voor om. Ook leverbaar in de Rosso of Retro uitvoering.

Topklasse scootmobiel met premium veersysteem 
Extra hoog comfortniveau, volledig naar uw wensen op maat 
geleverd, dat is de Solo. Ook leverbaar in de Elegance of  
Blue Diamond uitvoering.

Wendbare en demontabele reisscooter
Geniet van de vrijheid die de Vivo biedt. De Vivo is eenvoudig te 
demonteren en kan dus makkelijk overal mee naartoe.

Inspired by life

De gebruiker centraal Onze scootmobielen

INDEGO

INDEGO

18 km/h

15 km/h

12 km/h

8 km/h

70 km

50 km

40 km

28 km

SOLO

INDEGO+



Een mooi design, comfort voor de gebruiker en  
een optimale zithouding vinden we belangrijk. Ook 
op het gebied van veiligheid stellen we hoge eisen 
aan onze scootmobielen. We ontwikkelden daarom 
onze Safe Driving Solutions (SDS) en Ergonomic 
Driving Solutions (EDS). Een pakket met veiligheids-
voorzieningen en een pakket met ergonomische 
oplossingen die iedere rit zo comfortabel en veilig 
mogelijk maken.

Zo zijn de Solo, Mezzo en Primo standaard uitge-
voerd met een noodstopknop om veilig te kunnen 
stoppen en de controle over de scootmobiel te be-
houden. En een bocht te snel of scherp genomen? 
De snelheidscorrectie van de Solo, Mezzo en Primo 
kan een inschattingsfout herstellen en de snelheid in 
bochten automatisch corrigeren. Verder schakelen 
de richtingaanwijzers automatisch uit na een bocht 
en zijn alle knoppen eenvoudig te bedienen zonder 
dat u het stuur los hoeft te laten. Hierdoor kunt u 
zich volledig focussen op de weg en het verkeer.
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Veilig en comfortabel

76

EDS Features

Altijd comfortabel rijden

 INDEGO veersysteem

Gebruikersspecifieke stoel, keuze uit: formaat, zachtheid en ondersteuning

  Traploze stuurhoekinstelling 

Stuurhoogte instelling

Gebruikersspecifieke vering

Stoelvering

(Traploos) Instelbare zithoogte

Verstelbare lumbaalsteun

Royale beenruimte

Cruise control

EDS
ERGONOMIC 
DRIVING  
SOLUTIONS

Solo Mezzo      Primo Vivo

Altijd de controle

Bediening richtingaanwijzers binnen handbereik van gas / rem functie

Instelbare / programmeerbare snelheidsstanden

Noodstopknop

Auto-stop richtingaanwijzers

Snelheidscorrectie in bochten

Grote wielen om veilig over obstakels te rijden

Meedraaiende verlichting

INDEGO veersysteem 

Stabiliteit door grote brede luchtbanden

Kantelbare vooras, zodat wielen op het wegdek blijven

Hoge bodemvrijheid

Antirollback blokkeersysteem

Snelheid snel aan te passen aan voetgangersgebied

SDS Features

SDS
SAFE 
DRIVING  
SOLUTIONS

Solo Mezzo      Primo Vivo



Hoogteverschil

Stabiliteit
Minimaliseert hinderlijke 
schokken door verminderde 
zijbelasting.

Rijcomfort
Comfortabel rijden dankzij 
de natuurlijk dempende 
eigenschappen van de 
rubberen vering.

Onafhankelijke vering
De wielen veren onafhankelijk 
van het frame.

Rechte rugkolom
Een rechte houding ondanks 
oneffenheden in het wegdek.

Veiligheid bij obstakels
Wegligging blijft stabiel,  
ook bij drempels of andere 
obstakels.  

Geschikt voor ruw terrein
Maakt ook minder toegankelijk 
terrein makkelijker berijdbaar. 
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INDEGO veersysteem

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

Comfortabel op pad 
Het INDEGO veersysteem is gebaseerd op rubber. 
Dit heeft direct een dempende werking, ongeacht 
de belasting door de gebruiker. Bij rubber hoeft 
namelijk geen aanvangskracht overwonnen te 
worden zoals bij een spiraalvering. Uitstekend 
comfort dus! Zo kunt u zich volledig focussen op 
het verkeer.

INDEGO

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



Veiligheid

  De snelheid in bochten wordt automatisch 
gecorrigeerd om de bestuurder meer 
stuurcontrole te geven. 
  De richtingaanwijzers schakelen 

automatisch uit na een bocht en zijn veilig 
bedienbaar zonder het stuur los te 
hoeven laten.
  Opvallende noodstopknop om de scooter 

direct te stoppen in geval van nood.
  De achterwielen veren onafhankelijk van 

elkaar. Samen met de unieke wielgrootte 
zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken 
van obstakels.

Ergonomie

  De stoel, bediening, het stuur en 
rijgedrag zijn volledig af te stemmen op 
uw wensen en behoeften.
  De gepatenteerde INDEGO vering  

(naar keuze sportief, comfortabel of  
extra geveerd af te stellen) en speciale 
stoelvering zorgen voor een rustige en 
comfortabele rijbeleving. 
  Overzichtelijk bedieningspaneel met 3 

programmeerbare snelheidsstanden.
  Cruise control om de belasting op de 

handen minimaal te houden bij lange 
rechte stukken.
  Royale been- en voetruimte.

Eigenschappen

  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
  Instelbare snelheid tot 18 km/h.
  Maximale actieradius van 70 km*.
  Hoge maximale belasting van  

160 kg (200 kg optioneel).
  Geveerde, draaibare stoel met 

schuifslede en hoog / laag verstelling.
  Optioneel verkrijgbaar met Forza motor 

voor gebruik in heuvelachtige gebieden.

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

Kent u de Solo al? Een topklasse scootmobiel met 
extra hoog comfortniveau, volledig naar uw wensen 
op maat geleverd. Het unieke, gepatenteerde 
INDEGO veersysteem is naar keuze sportief, 
comfortabel of extra geveerd afgesteld. Dit maakt 

Topklasse scootmobiel met premium veersysteem

Inspired by life

* Onder ideale omstandigheden

Duimbediening met 
drukknop (optie)

Display met noodstopknop Opvallende verlichting Comfortabele stoel

Solo

deze scootmobiel uitermate geschikt voor lange 
afstanden en voor mensen met forse pijnklachten, 
zoals spierziekten, rugklachten en reuma. Maak een 
proefrit en overtuig uzelf!
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* Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering



Inspired by life

SOLO ELEGANCE SOLO BLUE DIAMOND

Solo Elegance en Blue Diamond

Solo Elegance
Met zijn opvallende uiterlijk is Solo Elegance de 
kers op de taart in de Life & Mobility scootmobiel 
productlijn: champagnekleurige kappen, ‘oak brown’ 
stoelbekleding met chic ruitpatroon, windscherm en 
verchroomde spiegels. Een tikkeltje stoer, een flinke 
dosis retro, maar vooral zeer elegant. 

Speciale uitvoeringen van ons topmodel
Solo Blue Diamond
Laat uw Solo stralen met het Blue Diamond pakket. 
De vertrouwde kwaliteit van de Solo, zoals de 
krachtige accu en extra hoog comforniveau, in een 
unieke blauwe uitvoering. 

Mevrouw Brusselmans (73) rijdt sinds kort op haar 
eerste scootmobiel. “Het geeft zo’n gevoel van vrij-
heid, ik kan nu weer zelf naar de andere kant van 
het meer rijden, heerlijk!” Ze testte drie verschillen-
de scootmobielen en koos uiteindelijk voor de Solo 
Blue Diamond. De reden: “Ik heb de scootmobielen 
op heel veel hobbels kunnen testen en merkte een 
groot verschil in comfort en veiligheid. Vooral de 
vering zorgt voor een groot verschil. Het valt me op 
dat er in Nederland echt veel slechte fietspaden 

zijn, waardoor ik extra blij ben met mijn Solo met 
goede vering.” Hoewel het rijden op een scootmo-
biel ‘wel even wennen is’ is ze ontzettend blij met 
haar nieuwe aanwinst.“Dat komt voornamelijk door 
de stabiliteit. De Solo heeft een goede wegligging 
dankzij de goede vering. En de stoel is een echte 
steun in de rug omdat de stoel individueel instel-
baar is. Hierdoor kan ik goed zitten met beide 
benen op de grond. Dat geeft me een gevoel van 
veiligheid, maar het is ook een hele fijne stoel om  
in te zitten.” Verbeterpunten heeft mevrouw 
Brusselmans nog niet kunnen ontdekken. Ze vindt 
haar Solo Blue Diamond veilig, comfortabel en 
stoer. “De vormgeving vind ik stoer, de kleur blauw 
is mooi en alles past bij elkaar. Ook mijn vriendin-
nen vinden het een mooie scootmobiel.” 

Opvallende verlichting Oak brown stoelbekleding Windscherm Verchroomde spiegels
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“ De vering van de Solo 

Blue Diamond maakt 

echt het verschil”

* Beide varianten zijn in 3- en 4-wiel uitvoering verkrijgbaar

*  De Safe Driving Solutions, Ergonomic Driving Solutions en eigenschappen van  
de Solo zijn ook van toepassing op de Solo Elegance en Solo Blue Diamond.



Op visite naar de familie, even een boodschap 
halen of comfortabel genieten van een tochtje in 
de natuur: met de Mezzo draait u er de hand niet 
voor om. Hij is stoer en heeft een comfortabele zit. 

Inspired by life

MEZZO

Veiligheid 

  De snelheid in bochten wordt automatisch 
gecorrigeerd om de bestuurder meer 
stuurcontrole te geven. 
  De richtingaanwijzers schakelen 

automatisch uit na een bocht en zijn veilig 
bedienbaar zonder het stuur los te 
hoeven laten.
  Opvallende noodstoptoets om de scooter 

direct te stoppen in geval van nood.
  De achterwielen veren onafhankelijk van 

elkaar. Samen met de unieke wielgrootte 
zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken 
van obstakels.

Ergonomie

  De stoel, bediening, het stuur en 
rijgedrag zijn volledig af te stemmen op 
uw wensen en behoeften.
  De gepatenteerde INDEGO vering en 

speciale stoelvering zorgen voor een 
rustige en comfortabele rijbeleving.
  Overzichtelijk bedieningspaneel met 

aanpasbare snelheidsstanden. 
  Royale been- en voetruimte.

Eigenschappen

  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
  Instelbare snelheid tot 15 km/h.
  Maximale actieradius van 50 km*.
  Hoge maximale belasting van  

160 kg.
  Geveerde, draaibare stoel met 

schuifslede en hoog / laag verstelling.

* Onder ideale omstandigheden

Mezzo
Comfortabel genieten met uitstekende rijeigenschappen

Benen en voeten heb  ben royaal de ruimte en het 
unieke INDEGO veersysteem rekent glad af met alle 
oneffenheden onderweg. Kijk, met zo’n partner kunt 
u nog eens alle kanten op!

Digitaal display Schuifslede Fixatie punten (optie) Extra mand achterzijde (optie)

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS
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* Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering
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Voor de liefhebber is de Mezzo verkrijgbaar in twee 
speciale uitvoeringen: Rosso & Retro. Mezzo Rosso 
heeft dankzij de metallic rode accukap en zwarte 
stoelbekleding met opvallende rode stiksels een 
uitgesproken sportieve uitstraling. Mezzo Retro is 

MEZZO RETROMEZZO ROSSO

Uniek in zijn uitvoering
de verfijnde tegenhanger met champagnekleurige 
bekapping en ‘oak brown’ stoelbekleding met chic, 
ruitvormig patroon. Beide modellen zijn in de 4-wiel 
uitvoering voorzien van zilverkleurige striping op de 
koplampkap.

Mezzo Rosso en Retro

Overzichtelijk display Verlichting achter Stoelbekleding Rosso Stoelbekleding Retro
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“ Door mijn scootmobiel kom  
ik op plaatsen waar ik anders 
niet meer zou komen”

“  Ik gebruik mijn scootmobiel
 dagelijks, weer of geen weer”

“ Met mijn Mezzo kan ik 
comfortabel op weg om  
mijn zoon te bezoeken!”

* Beide varianten zijn in 3- en 4-wiel uitvoering verkrijgbaar

*  De Safe Driving Solutions, Ergonomic Driving Solutions en eigenschappen van 
de Mezzo zijn ook van toepassing op de Mezzo Rosso en Mezzo Retro.



Compacte designscootmobiel

Inspired by life

PRIMO

Veiligheid 

  De snelheid in bochten wordt automatisch 
gecorrigeerd om de bestuurder meer 
stuurcontrole te geven. 
  De richtingaanwijzers schakelen 

automatisch uit na een bocht en zijn veilig 
bedienbaar zonder het stuur los te 
hoeven laten.
  Opvallende noodstoptoets om de scooter 

direct te stoppen in geval van nood.
  De achterwielen veren onafhankelijk van 

elkaar. Samen met de unieke wielgrootte 
zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken 
van obstakels.

Ergonomie

  De stoel, bediening, het stuur en 
rijgedrag zijn volledig af te stemmen op 
uw wensen en behoeften.
  De gepatenteerde INDEGO vering en 

speciale stoelvering zorgen voor een 
rustige en comfortabele rijbeleving.
  Overzichtelijk bedieningspaneel met 

eenvoudige schakeling tussen 2 
snelheidsstanden door de high-low knop. 
  Royale been- en voetruimte.

Eigenschappen

  Compacte en comfortabele scooter  
met kleine draaistraal van 120 / 165 cm.
  Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
  Instelbare snelheid tot 12 km/h.
  Maximale actieradius van 40 km*.
  Hoge maximale belasting van 160 kg.
  Draaibare stoel, hoog / laag verstelling 

en optionele schuifslede. 
  Fixatiepunten geïntegreerd.
  Meedraaiende koplamp met LED 

verlichting voor beter zicht in bochten.

* Onder ideale omstandigheden

Comfortabel op weg met de Primo. Voor een 
dagje shoppen, een activiteit in de buurt of 
een bezoek aan vrienden of familie. Het unieke 
INDEGO veersysteem zorgt onderweg voor een 
optimale schokdemping: comfortabel rijden dus! 

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

Door de grote meedraaiende koplamp en de 
goede voor- en achterverlichting is de Primo voor 
andere weggebruikers goed zichtbaar. En met zijn 
compacte design wil iedereen op de Primo gezien 
worden.

Primo

Captain seat (optie)Digitaal display Voldoende beenruimte Meedraaiende koplamp
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* Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering



Wendbare en demontabele reisscooter 

Inspired by life

VIVO

Elegant, comfortabel en veilig; dat is de Vivo editie 
2021. Deze reisscooter, standaard uitgevoerd in 
hoogglans zwart, is eenvoudig te demonteren en 
kan dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de 
kleine draaicirkel is de Vivo erg wendbaar en door 
zijn brede luchtbanden ook uiterst stabiel.  

Veiligheid 

  Stabiliteit door grote brede luchtbanden 
en kantelbare as, waardoor wielen 
contact houden met het wegdek.
  Hoge bodemvrijheid waardoor de Vivo 

gemakkelijk over obstakels rijdt.
  Antirollback blokkeersysteem voorkomt 

achteruit rijden op hellingen.
  Instelbare snelheidsstanden zodat de 

maximale snelheid kan worden 
afgestemd op de omgeving.

Ergonomie

  Traploze stuurhoek instelling voor een 
optimale zithouding.
  De comfortabele stoel is eenvoudig 

instel baar door de zithoogte aan te 
passen.
  De stoel heeft een brede, diepe zitting 

en voorgevormde armleggers. 
  De combinatie van een geveerde 

achteras en vier luchtbanden zorgt voor 
een com for tabele rijervaring.
  Royale beenruimte dankzij de ergo no-

mische vormgeving.
  Perfect in krappe ruimtes, zoals winkels, 

door de kleine draaicirkel.

Eigenschappen

  Instelbare snelheid tot 8 km/h.
  Maximale actieradius van 28 km*.
  Hoge maximale belasting van 120 kg.
  Inclusief accu’s (22Ah) en lader (3A).
  Standaard voorzien van antikiepwieltjes.
  Magneetsleutel, met verbeterd ontwerp.
  Kunststofmand met handvat, voorzien 

van quick-release en extra verstevigde 
ophang.
  Demontabel in 5 onderdelen voor 

gemakkelijk vervoer en berging  
(het zwaarste onderdeel weegt 20,5kg).

* Onder ideale omstandigheden

De vering op de achteras en de brede stoel met 
voorgevormde armleggers, zorgen voor een uniek 
comfort. En met een actieradius tot 28 km kun je 
ontspannen op pad. Geniet van de vrijheid die de 
Vivo je biedt!

Vivo

Eenvoudige bediening Heupgordel (optie)Demontabel Uitstekende vering
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SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS

SDS

EDS

SAFE 
DRIVING 
SOLUTIONS

ERGONOMIC 
DRIVING 
SOLUTIONS
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Hoogte scootmobiel

Lengte scootmobiel

Breedte scootmobiel

Hoogte voetplateau

Zitbreedte

Zitdiepte

Zithoogte t.o.v. plateau

Maximum snelheid

Actieradius

Accu (Gel)

 Lader

 Totaal gewicht (excl. accu’s)

Maximaal draagvermogen

Draaistraal

Maximale hellingshoek

Wielmaat

Voldoet aan

Kleuren

Speciale uitvoeringen

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45-53 cm

18 km/h

40 / 50 / 70 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A/24V, 8A/24V, 12A/24V

96 kg

160 kg (optie: 200 kg)

140 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Oranje / Zilver

Elegance / Blue Diamond

120 cm

140 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

45-53 cm

18 km/h

35 / 45 / 65 km*

60 / 73 / 97 Ah

6A/24V, 8A/24V, 12A/24V

105 kg

160 kg (optie: 200 kg)

167 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Oranje / Zilver

Elegance / Blue Diamond

119 cm

138 cm

64 cm

17 cm

48 cm

42 cm

46-56 cm

15 km/h

35 / 40 / 50 km*

 50 / 60 / 73 Ah

6A/24V, 8A/24V

80 kg

160 kg

140 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Groen / Zilver

Retro / Rosso

119 cm

138 cm

64 cm

17 cm

48 cm

42 cm

46-56 cm

15 km/h

30 / 35 / 45 km*

 50 / 60 / 73 Ah

6A/24V, 8A/24V

89 kg

160 kg

167 cm

10°

3.00 - 16”

EN 12184 klasse C

Groen / Zilver

Retro / Rosso

105 cm

125 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm

12 km/h

max. 28 km / 38 km*

 50 / 60 Ah

6A/24V, 8A/24V

85 kg

160 kg

165 cm

6°

4.10/3.50 – 14”

EN 12184 klasse B

Wit / Zilver

92 cm

108 cm

58 cm

9 cm

46 cm

45 cm

42,5 / 45 / 47,5 cm

8 km/h

28 km*

 24V / 22 Ah

3A / 120/240 V / 50/60Hz

63 kg (incl. accu’s)

120 kg

118,5 cm

6° (17,5%)

24 x 7,5 cm

EN 12184 klasse A

Hoogglans zwart / 
koningsblauw / zilvergrijs / 

roomwit 

105 cm

125 cm

64 cm

17 cm

48 cm

44 cm

42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm

12 km/h

max. 30 km / 40 km*

 50 / 60 Ah

6A / 24V, 8A / 24V

75 kg

160 kg

120 cm

6°

4.10 / 3.50 – 14”

EN 12184 klasse B

Wit / Zilver

Eigenschappen

Solo 4 Mezzo 4 Primo 4 VivoSolo 3 Mezzo 3 Primo 3

* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning, etc.
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Productoverzicht



Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem   

T +31 (0)314 328 000     
www.life-mobility.com     
info@life-mobility.com
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