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MA MID Lectus (MID-LTS) impressiona pelo seu sólido 
chassi de tracção central, o que a torna extremamente 
compacta e fácil de manobrar. Tem suspensão 
independente nas 6 rodas, proporcionando altos níveis de 
conforto e estabilidade durante a condução. Está 
equipada com o sistema de assento Lectus, que permite 
um amplo leque de ajustes no mesmo.

tsMID LECTUS
Inovação em manobrabilidade e 
conforto
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s
MID LECTUS

O design com rodas motrizes centrais, permite uma 
manobrabilidade extrema (62 cm de raio máximo de 
viragem) em espaços reduzidos. A combinação de 
características, como o tamanho compacto del chassi MID, 
uma notável faixa de velocidade e a capacidade das 
baterias, fazem da MID Lectus apropriada para utilização 
tanto no interior como no exterior.

Impressionante 
manobrabilidade no 
interior
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Desempenho suave 
no exterior
O chassi da MID lectus é sólido e compacto e está 
equipado com uma suspensão independente e 
ajustável às 6 rodas. A suspensão, dissipa os 
impactos provocados pelas irregularidades do 
terreno proporcionando uma condução nivelada e 
suave. Pode subir passeios até 7.5  cms
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A rigidez da suspensão pode ser configurada de 
acordo com o peso do utilizador, para proporcionar 
uma condução o mais confortável possível.

O sistema de assento foi desenhado para maximizar o 
conforto na posição sentada. Neste sentido, podem-se 
ajustar a largura e a profundidade do assento, a altura do 
encosto, assim como a posição dos apoios de braços e dos 
apoios de pés. Dois railes situados nas laterais do assento, 
possibilitam múltiplas opções na colocação de acessórios, 
tais como, suportes de anca ou cintos de segurança. A base 
do assento é plana para permitir a utilização de vários tipos 
de almofadas.

RECLINACÃO 
BIOMECÂNICA 
ELÉCTRICA 180º

Suspensão 
totalmente ajustável

Sistema de aasento 
altamente configurável

Reclinação 
biomecânica eléctrica
A adaptação a uma nova situação de vida, nem sempre é 
fácil. Nesse sentido, no desenho da MID Lectus tomou-se em 
consideração os princípios biomecânicos (reclinação e 
elevação, apoio de pernas eléctricos) para ajudar o utilizador 
na transição. O assento desliza quando o utilizador se reclina, 
reduzindo o efeito de cisalhamento e mantendo todos os 
acessórios alinhados com o corpo. 
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O sistema de basculação de 50º contribue para o alívio das 
pressões e para um alto grau de conforto.A basculação 
pode ainda favorecer nas descidas para compensar o 
ângulo negativo do assento. Desta forma, a condução 
torna-se mais estável e segura. 

O assento está montado no centro da base do chassi, e 
pode-se elevar de forma gradual até alcançar os 30 cm. 
Permite-se com esta função , dar ao utilizador mais 
liberdade de movimentos também no plano vertical.

A MID Lectus vem de série com 
electrónica R-Net podendo operar 
múltiplas funções eléctricas. Este 
sistema serve também como 
plataforma para uma ampla gama de 
controlos especiais, como controlo 
mentoniano, de cabeça e de botão. 
Além disso, permite controlar com o 
joystick dispositivos que operam por 
bluetooth ou infravermelhos, o que dá 
à R-net, possibilidades infinitas.

Sistema de 
basculação de 50º 

Elevação eléctrica 
do assento Control R-net

MID LECTUS
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Cor do chassi

Características técnicas

BrancoCor de laranja 
brilhante

Prateado 

Preto

MID LECTUS
*Observación: Karma se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida sin previo aviso.
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R-net 10º 12 km/h 620mm 75mm 24-36 km10º8/14/6”350W 50/80 (Ah) *2
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133kg 110*61.5*104180-300
mm
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165 (50Ah)

190 (80Ah)

Basc. Eléct. 0~50°  |  Rec. Eléct. (-5)-90°   |   Reposapiés Eléct. Biom. (-5)-90°   |   Elev. Eléct: 0-30 cm  |  Suspensión 6 ruedas

PROFUNDIDADE




