
Juvo 
For mere uafhængighed og fleksibilitet
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Juvo
Juvo er udviklet med fokus på fleksibilitet og med brugeren for øje. Komponenter kan kombi-
neres på kryds og tværs og det gør Juvo til en alsidig elkørestol. Det modulære design tilbyder 
endeløse muligheder og kan tilpasses selv de mest komplekse behov.

Forhjulstræk
Juvo med forhjulstræk kan let klare forhindringer 
pga de store drivhjul foran. Forhjulstrækket giver 
gode køreegenskaber, og forflytning går let.  
Kørestolen har en relativ lille venderadius, og det  
er let at køre helt tæt på møbler og borde. 

Fordele
• Kompakt design
• Lille venderadius
• Er god til at klare forhindringer
• Kan komme helt tæt på ting
• Godt overblik 
• God positionering af ben

Baghjulstræk
Baghjulstræk er den klassiske køretype. Det 
giver en stabil og sikker kørsel. Baghjulstrækket 
er god til at klare forhindringer og kører godt på 
alt slags underlag. Den stabile kørsel gør den 
anvendelig til udendørs brug og til nybegyndere.

Fordele
• Retningsstabil under kørsel - også ved høj fart
• Justerbart balancepunkt
• God til at køre op og ned ad bakker og 

skråninger 

Hjultræk

Juvo fås med for-, bag- og centertræk og kan anvendes både inden- og udendørs.

Når der skal vælges model, bør man altid have behov, livsstil og hverdag for øje. Skal 
elkørestolen primært bruges indendørs eller både inde og ude? 
Skal den med i bilen eller anvendes til offentlig transport? Er der tale om en erfaren 
el-kørestolsbruger eller en nybegynder? Hvordan er brugerens fysik? osv.

Unikt omdrejningssystem

Den centertrukne Juvo er som standard 
forsynet med enkelte forgafler, der sam-
men med det unikke omdrejningssytem 
gør det ekstra nemt at dreje elkørestolen 
med en meget lille venderadius. 

Affjedring

Det vægttilpassede affjedringssystem 
tilfører kørestolen rigtig gode køreegen-
skaber og ekstra sikkerhed til brugeren. 
Vibrationer og stød i kroppen begrænses, 
og brugeren får en bedre siddestilling og  
generelt en bedre køreoplevelse. 

Den centertrukne Juvo
Den centertrukne Juvo er ideel til både idendørs og udensdørs 
kørsel: Let at manøvrere indendørs  og meget stabil at køre uden-
dørs takket være optimal vægtfordeling. 
De dynamiske og kontrollerede køreegenskaber gør den center-
trukne Juvo til en praktisk og sikker elkørestol, der nemt klarer 
forhindringer som rendesten og kantsten.  

Juvo sikrer naturlig rotation om kørestolens egen aksel med det 
centrale omdrejningspunkt, som er placeret lige under brugeren. 
Det betyder, at selv den uerfarne kørestolsbruger styrer den 
centraltrukne Juvo både let og sikkert i løbet af kort tid.

Fordele
• Intuitiv bevægelse og kørsel med centralt omdrejningspunkt
• Maksimal stabilitet og sikker mod tipning
• Optimal vægtfordeling
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Sæde- 
løsninger

Styre- 
systemer

Gode sædeløsninger skal passe perfekt og tage højde for den 
enkelte brugers behov og ønsker. 

Alle brugere har forskellige behov, når det kommer til siddestill-
ingen. Derfor fås Juvo med flere sædeløsninger, som alle har hver 
deres egenskaber.

Juvo fås med to forskellige styresystemer

Udover standard VR2 joystick fås Juvo med det helt nye 
TEN° system.  

Kontur-sædet
Optimal siddekomfort
Juvo fås også med kontur-sædet, som er formet til kroppen og 
udviklet i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter. Det giver 
en optimal tilpasning og en rigtig god siddestilling. Sædet fås i 
mange størrelser og former. 

Det forreste del af sædet er anatomisk formet og passer 
til benenes placering. Det giver stabilitet og trykaflastning. 
Sædet skråner opad fortil, hvilket giver en optimal bækkenpo-
sition. Dette støttes endvidere af det formede ryglæn.

Kontursædet kan kombineres med VAS og standardsædet. 

VAS
Let tilpasning
Det nye VAS sæde (variable adaptable seat) kan tilpasses til 
brugerens kropsstørelse og vægt. Som standard har VAS en 
polstret, justerbar ryg og en flad sidepude. 
Den justerbare ryg giver ekstra god komfort og begrænser 
forskydningskraften. Som tilbehør fås eleverbare armlæn og 
benstøtter og generelt forskellige støtter til ben.

Standardsæde
Utallige muligheder
Standardsædet tilbyder mange forskellige tilpasnings- 
muligheder, og sædebredde og sædedybde kan justeres til 
brugeren. Standardsædet fås i fire størrelser. Stropryggen kan 
tilpasses efter behov og ned til sidste milimeter.

TEN°
En ergonomisk revolution
Juvo fås med det helt nyudviklede TEN° styresystem, 
som er meget let at betjene med et blødt håndgreb 
og et innovativt, roterende styringssystem med en 
10 grader rotationsvinkel, der gør det nemmere at 
styre hastigheden.

Det 3.5-tommers farvedisplay med høj opløsning 
giver et godt overblik over din brugergrænseflade. 
TEN° har endvidere Bluetooth og kan hurtigt og let 
koble op til mobiltelefon mm.

Display, greb og hus kan udskiftes, hvilket letter 
service og reperation og forlænger styreenhedens 
levetid. 

Specialtilpassede 
styreenheder
Til særlige behov
I nogle sitiationer kan det være nødvendigt med 
andre former for styreenheder, som passer til bruge-
rens handicap, når det almindelige joystick ikke er 
en mulighed. 

Juvo kan blandt andet fås med specialtilpassede 
mini-joystick som er meget nemme at betjene med fx 
kind eller hage. 

Juvo skal udstyres med TEN° styresystem, hvis der 
skal monteres specielle joystick på kørestolen, da 
styresystemet skal bruges til fx at justere ryg, tilt 
mm. 
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Tekniske data forhjulstræk centertræk baghjulstræk

Kørestolsbase
Udvendig bredde 600 mm (maximum load 140 kg)
Udvendig bredde 640 mm (maximum load 160 kg)
Vægt
Max. brugervægt 160 kg 160 kg 160 kg
Hastighed
10 km/t
14 km/t

Batterier

AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)

Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20) 

AGM 63 Ah (C5), 74 Ah (C20

AGM 75 Ah (C5), 80 Ah (C20)

Max opladningstid
12 timer

Kan køre på én opladning (afhænger af batteri)
25 km
35 km
45 km

Styreenheder

VR2
TEN°
Specialtilpassede styreenheder
Kan klare forhindringer på op til
65 mm
100 mm
Kan klare stigninger
10°/17%
Minimum venderadius fra
750 mm
965 mm
Sædehøjder
Standard sæde junior, 410 – 570 mm
Standard sæde small, large, XL, 410 – 570 mm
VAS, 430–570 mm
Sædebredder
Standard sædeJunior, 340 – 400 mm
Standard sæde small, large, 380 – 480 mm
Standard sæde XL, 500 – 560 mm
VAS, 380–540 mm
Sædedybder
Standard sæde Junior, 340–400 mm
Standard sæde small, large, 380–500 mm
Standard sæde XL, 420–500 mm
VAS, 380 – 580 mm
Ryghøjder
Standard sæde Junior, 370 / 420 / 470 mm
Standard sæde small, large, 450 / 500 / 550 mm
Standard sæde XL, 450 / 500 / 550 mm
VAS, 450 / 500 / 550 mm
Rygvinkel
Standard sæde mekanisk: 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°
VAS mekanisk: -5 / 0 / 10 / 20 / 30°
Standard sæde og VAS: 0° to +30°
Elektriske sædejusteringer
Sædetilt 45°
Sædehøjde justering 350 mm

Sædehøjde justering 350 mm med 45° seat tilt 

SIkkerhedsudstyr
Transportbeslag

Tekniske data  Muligheder og tilbehør

• 350 mm sædelift

• 45° elektrisk sædetilt

• Elektrisk eleverbare benstøtter

• 30° elektrisk rygvinkling 

Sikkerhed Sikkerhed er vigtig. De fire egenskaber 
nedenfor gør Juvo til en sikker og 
behagelig kørestol at styre indendørs 
såvel som ude i trafikken.  

Aktiv hastighedsreduktion
Du kan selv programmere styreenheden. Styreenheden er født med sikkerhedsforanstalt-
ninger, der forhindrer kørestolen i at tippe og vælte. Når styreenheden registrerer en 
ujævnhed eller rystelse, sænkes farten aftomatisk.   

Stødabsorbering
Juvo sikrer rigtig god stødabsorbering og dermed en ubesværet kørsel for brugeren. 
Stødabsorberingen kommer især brugeren af specialtilpassede styreenheder til gode. 
Styres kørestolen med fx kind eller hage, er der ikke plads til, at styreenheden flytter sig i 
forhold til ansigtet.  Stødabsorbering giver endvidere en sundere og mere behagelig kørsel 
over ujævnt underlag som fx brosten. 

Automatisk retningsstabilitet
Kørestolens styreprogram sikrer automatisk retningsstabilitet under kørsel og gør 
kørestolen ekstra let at styre og køre i samme retning.  

Forhjul med retningslås
Forhjul med retningslås sikrer, at hjulene kører fremad og ikke svinger til siderne. Det gør 
kørestolen lettere at styre ved for eksempel retningsskifte, når der bakkes eller ved kørsel 
op ad ramper. Retningslås på hjul er et ekstra tilvalg. 

En sikker rejse 
- Juvo er 
godkendt som 
bilsæde

Alle Juvo-modeller er 
crashtested og 
godkendt til brug 
som bilsæde i følge 
ISO 7176-19.

Juvo fås både med 
firpunktbespænding 
og Dahl Docking 
system. 
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Farver

Mangler du flere oplysninger eller vejledning?  
Din lokale salgskonsulent hjælper dig gerne med at bestille den helt perfekte Juvo

Farve på kørestolsbase (pulverlakering) 

Jet black RAL 9005 matte

Farverige detaljer (pulverlakering) 

Sparkle light orange Vinho sparkle

Marine blue

Candy red

Shimano matte

Ice blue Sparkle granny-smith

Anthracite metallicSilver metallic

Farverige detaljer
Styrearm og skærm over svinghjul fås i mange 
flotte farver og giver den ellers sorte elkørestol et 
flot, farverigt touch.


