EN NY GENERATION HOPFÄLLBARA ELRULLSTOLAR & ELSKOTRAR

Eloflex är något helt nytt
En hopfällbar elrullstol med unika egenskaper
som du enkelt tar med i bilen och på resan.

HOPFÄLLBAR

KOMPAKT & SMIDIG

TRANSPORTBAR

Eloflex smarta konstruktion gör den
enkel att fälla ihop på några sekunder.
Den tar lite plats och i kombination
med den låga vikten blir den enkel
att lyfta in i bilen, att ställa undan i
garderoben när den inte används eller
att checka in på flyget.

Det kompakta formatet gör Eloflex
till marknadens smidigaste elrullstol.
Vändradien är liten och precisionen
hög, vilket innebär att den fungerar
lika bra inomhus som utomhus. Med
en Eloflex kan du enkelt navigera på
trånga platser och genom smala dörrar.

Äntligen en elrullstol som du kan ta med
i bilen och på resan. Den hopfällbara
konstruktionen i kombination med den
låga vikten gör den enkel att ta med
i egen bil. Eloflex kan du dessutom
checka in på flyget och ta med på
bussen, tåget eller båten.

SMART TEKNIK OCH
UNIKA EGENSKAPER
gör Eloflex till marknadens mest användbara elrullstol

MODERN TEKNIK

TESTAD & GODKÄND

LÅG VIKT

Eloflex kombinerar smart
ingenjörskonst, ny teknologi och
modernt materialval till en fulländad
och optimal elrullstol för den som
har svårt att gå. Målet är att ge
friheten tillbaka till den som vill
leva ett aktivt liv. Våra modeller har
genomgående hög kvalitet, bra
sittkomfort, överlägsen stabilitet
och goda köregenskaper. Dubbla
batterier ger en körsträcka på 30
km (5 timmars körning) på en
enda laddning.

Kvalitet och hållbarhet är viktiga
egenskaper för oss på Eloflex.
Därför har vi låtit oberoende
testinstitut testa och utvärdera
våra hopfällbara elrullstolar. Eloflex
har bland annat genomgått
EN12184, den är godkänd av
Läkemedelsverket i Sverige som
medicinteknisk produkt, den är
CE-godkänd, testad och godkänd
enligt ISO-7176 samt IEC-60601
och batterierna är flyggodkända
enligt UN38.

Tack vare den högkvalitativa
lättviktsramen i aluminium väger
Eloflex F bara 26 kg inklusive ett
batteri. Detta bör jämföras med
en traditionell elrullstol som väger
mellan 80 – 150 kg. Eloflex låga
vikt innebär att dess räckvidd
blir längre och att stolen blir mer
följsam att köra. Den låga vikten
och det kompakta formatet gör
den dessutom enkel att lasta in i
din egen bil. Äntligen slipper du
vara beroende av Färdtjänst och
Handikapptransporter.

”Med en testad och godkänd elrullstol
från Eloflex kan du alltid känna dig lugn.
När du väljer originalet får du bevisat
hög kvalitet och stor pålitlighet”

Sluta aldrig att uppleva!
Ha ett aktivt liv med promenader,
resor och utflykter med bilen.

Med hjälp av en hopfällbar elrullstol från Eloflex
kan du leva ditt liv på dina egna villkor.
Sveriges mest populära elrullstol

Eloflex blir din bästa vän

Eloflex är elrullstolen som passar för alla tillfällen och som
fungerar lika bra inne som ute. Fäll ihop den på några sekunder,
ta med den i egen bil eller på flyget, tåget eller bussen. Eloflex
ger dig som har svårt att gå friheten tillbaka. Frihet handlar om
ökad livsglädje, om att må bra, ha kul och om att klara sig själv.
Något som kan tyckas självklart men som kan vara svårt för den
som saknar styrka och kraft i benen.

Tusentals användare med helt olika förutsättningar vittnar alla
om att vår elrullstol gett dem friheten tillbaka och att deras liv
förändrats till det bättre. Tack vare Eloflex kan den som har svårt
att gå fortsätta ha ett aktivt liv med promenader, utflykter med
bilen och resor till solen.

Till skillnad från traditionella elrullstolar erbjuder Eloflex en helt
annan frihet eftersom den är så enkel att ta med sig. Många
som använder manuella rullstolar eller tyngre elrullstolar väljer
därför att komplettera med en kompakt elrullstol från Eloflex.

Många får svårt att gå när man blir äldre eller drabbas av en
sjukdom. Det betyder inte att man måste spendera dagarna
inomhus eller välja bort saker man gjorde tidigare. Tack vare
Eloflex kan du ta din egen bil till släkt och vänner eller boka
semesterresan även om benen börjar bli trötta. Livet blir lite
enklare och du slipper avstå från det som är roligt.

MODELLER
Det finns en Eloflex för varje användare. Det spelar ingen roll om du är ung eller
gammal, stark eller svag. Gemensamt för alla modeller är konstruktionen i
aluminium som ger exceptionellt låg vikt. Nedan finner du ytterligare exempel
på unika egenskaper som kännetecknar våra modeller.

HOPFÄLLBART
Det mest unika med Eloflex
modeller är att de enkelt
kan fällas ihop på några få
sekunder. Det kompakta
formatet i kombination med
den låga vikten gör den enkel
att ta med i bil och på flyg.

DUBBLA BATTERIER
Dubbla batterier ingår alltid
som standard när du väljer en
elrullstol från Eloflex. Med en
Eloflex kommer du över 30
km på en enda laddning och
du får över 5 timmars effektiv
användning.

LUFTFYLLDA HJUL
På de flesta modeller får
du stora 12 tums luftfyllda
bakhjul vilket ger överlägset
grepp och framkomlighet
oavsett underlag. Du får en
bekväm upplevelse när du
kör på ojämna underlag som
grusvägar och kullersten.

KRAFTIGA MOTORER
Alla modeller har 2 st kraftfulla
motorer med hög effekt.
Tekniken är den senaste
med borstlös konstruktion
vilken drar mindre ström och
ger lägre vikt. Resultatet blir
längre räckvidd och en bättre
körupplevelse.

UPPFÄLLBART
För en enklare i- och
urstigning har vi valt att göra
en konstruktion där båda
armstöden enkelt går att
fälla upp. Även fotstödet går
att fälla upp för en säkrare
förflyttning i och ur din Eloflex.

SÄKERHETSBÄLTE
Säkerheten är viktig
för oss på Eloflex och
därför levereras alla våra
modeller med ett justerbart
säkerhetsbälte som håller
användaren på plats om
olyckan skulle vara framme.

TIPPSKYDD
Alla Eloflexmodeller har
fasta tippskydd som hindrar
stolen från att kunna tippa
bakåt. Detta ger en tryggare
färd och minskar risken när
man kör uppför kanter och
trottoarer.

TVÄTTBAR DYNA
Ryggklädseln och dynans
fodral är avtagbara och
kan tvättas i maskinen för
maximal hygien. Under sitsen
finns dessutom en avtagbar
packväska där man kan
förvara sina tillhörigheter
under färd.

Modell F

Genom Eloflex F har vi tagit fram marknadens mest populära elrullstol.
Modell F har gett friheten tillbaka till tusentals användare som har svårt att gå.
Den moderna tekniken med borstlösa kraftiga motorer
och dubbla litiumbatterier som standard ger den överlägsna köregenskaper och en körsträcka på över 30
km. Du fäller enkelt ihop den på några sekunder och
den låga vikten gör att du kan ta med den i din egen
bil. Flyggodkända batterier innebär dessutom att kraven
uppfylls för att få ta med den på flygresan.

Stora luftpumpade bakhjul ger komfort även på ojämna
underlag och den här modellen fungerar lika bra inomhus som utomhus. Justerbart ryggstöd, rundat ryggrör
och tre sittbredder ger ökad sittkomfort. Det smarta fotstödet och armstöden kan vikas upp för enklare i- och
urstigning.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

26

30

52

120

250

Modell X

Eloflex X är en modell med unik konstruktion speciellt framtagen för våra
seniora användare. Grundkonstruktionen bygger på den väl beprövade och uppskattade kryss-tekniken. Stolen viks enkelt ihop genom att man lyfter i sitsen.
Modell X är utrustad med vanliga uppfällbara fotplattor
och fotstöden kan dessutom svängas ut eller enkelt tas
bort för smidig i och urstigning.

fotplattornas höjd kan justeras beroende på benlängd,
armstöden kan monteras i två olika höjder och ryggstödet kan lutas i tre olika vinklar.

För optimal sitt- och körkomfort och för bekväm sittställning kan stolen anpassas efter användarens förutsättningar. Stolens sittbredd kan ändras i tre olika steg,

Modell X kan med fördel kompletteras med en av våra
vårdastyrningar så att den som går bakom kan köra.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

28

25

51

120

250

Modell H

I Eloflex modell H har vi gjort det omöjliga möjligt.
En kraftig elrullstol som klarar brukare på upp till 200 kg men som samtidigt
går att fälla ihop och ta med i en vanlig personbil.
Det här är en rymlig stol med väl tilltagen sittbredd,
generös sitthöjd och en konstruktion som ger bekväm
körställning även för de allra längsta. Modell H har en
enastående konstruktion och kvalitet, maximal hållbarhet och ett robust utförande som gör modellen till vår
mest framkomliga elrullstol.

Stora kraftiga däck runt om, extra kraftiga motorer och
dubbelt så kraftfulla batterier ger överlägsen
prestanda. Finesser som dubbel fjädring, extra stor
fotplatta, luftfyllda däck fram och bak, justerbara
armstöd, komfortdyna och plats för upp till tre batterier
är bara några av modellens finesser.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

38

40

54

200

2 x 400

Modell P

Eloflex P har en elektrisk tiltfunktion på sitsen som underlättar i och urstigning.
Den unika uppresningsfunktionen hjälper den med svaga ben att ställa sig upp.
Modell P är framtagen för den som har svårt att resa sig
ur en vanlig stol. Med elektrisk lyfthjälp blir förflyttningen
både enklare och säkrare. Modell P har dessutom lite
högre sitthöjd än våra övriga modeller vilket underlättar
urstigningen ytterligare.

Eloflex P lämpar sig också utmärkt för lite längre användare på grund av sin sitthöjd och möjligheten att höja
ryggstödet steglöst. Den stabila och kraftfulla ramkonstruktionen tillåter dessutom en maximal brukarvikt på
upp till hela 160 kg vilket gör modellen populär bland
våra lite tyngre användare.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

28

30

54

160

250

Modell L

Eloflex L är originalet som passar de allra flesta.
Den här modellen har punkteringsfria däck runt om för säker och trygg färd.
De massiva 10 tums bakdäcken ger en god framkomlighet både inne och ute och de funkar perfekt
på de flesta underlag. Det kompakta utförandet och
marknadens minsta svängradie gör modell L enkel att

navigera även i trånga utrymmen. I hopfällt läge är detta
vår minsta modell vilket gör att den tar lite plats i bilen
och hemma. Modell L förvaras enkelt i en garderob när
den inte används.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

26

30

52

120

2 x 200

Modell D2

Eloflex modell D2 kan delas i två delar ger en lastvikt på 15,6 respektive 17,1 kg.
Den är samtidigt tillräckligt rymlig och stabil för användare upp till 160 kg.
Eloflex D2 är en innovativ hopfällbar elrullstol. Den har
samma smidiga design som våra andra elrullstolar
men med en smart funktion som gör att den kan tas
isär i två delar. Det underlättar vid transport när stolen
ska lastas in i exempelvis bilens bagageutrymme.

Den stabila modellen D2 passar brukare upp till 160
kg och är bekväm samt enkel att manövrera. De stora
luftpumpade bakhjulen och den fjädrade dämpningen
i framgaffeln ger bra stötdämpning även på ojämna
underlag. Det smarta joystickfästet går att fälla ner så
att du kommer närmare bordskanten.

LASTVIKT

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

16+17 KG

30

50

160

250

Eloflex S1 är en helt ny variant av promenadskoter som är
hopfällbar och lätt utan att tumma på framkomligheten.

Modell S1

Eloflex hybridskoter är framtagen för att kunna transporteras i bilen och tas med
på flyget utan att göra avkall på de goda köregenskaperna och komforten.
Eloflex hybridskoter är den första skotern på marknaden
som har justerbar längd samt kombinerar fördelarna
som reseskotrar och traditionella större skotrar besitter.
Den justerbara längden gör att du får en stabil skoter
ute och en kompakt skoter som du kan köra inne i
butiker eller i andra trängre miljöer.

Modell S1 är precis som våra elrullstolar hopfällbar med
låg vikt och kan tas med i den egna bilen. Batterierna är
även flyggodkända. Skotern är utrustad med 3 st kraftiga
12”-hjul som klarar av ojämna underlag året runt. Det
ger dig god framkomlighet och du kan alltid känna dig
trygg med en hybridskoter från Eloflex.

VIKT I KG

RÄCKVIDD I KM

SITTHÖJD I CM

MAX BRUKARVIKT I KG

EFFEKT I WATT

41

30

55-60

120

2 x 250

TILLBEHÖR

Du kan göra din Eloflex ännu smartare och anpassa den efter dina egna,
individuella behov med våra tillbehör.
Vi tar ständigt fram nya tillbehör. Se fler på vår hemsida www.eloflex.se
eller fråga din återförsäljare om vad som passar dig.

ELOFLEX NACKSTÖD
Nackstödet gör Eloflex individanpassad
och användbar för de som behöver lite
extra stöd för huvud och nacke.

ELOFLEX VÅRDARSTYRNING
Med någon av våra vårdarstyrningar kan
den som går bakom enkelt köra elrullstolen utan att använda muskelkraft.

ELOFLEX PREMIUMDYNOR
Med någon av våra premiumdynor kan du
anpassa sittkomforten ytterligare. Vi har
både tjockare samt luftfyllda dynor.

ELOFLEX VÄSKA
När du vill vara lite extra rädd om din
Eloflex vid transport, när du checkar in på
flyget eller lastar stolen i bilen.

ELOFLEX LASTRAMP
Lasta enkelt in din Eloflex i bilen med hjälp
av lastramper som är hopfällbara och lätta
att lyfta.

ELOFLEX GELFYLLDA HJUL
Våra gelfyllda hjul ger extra komfort vid
körnng och du behöver aldrig oroa dig för
punktering.

ELOFLEX JUSTERBARA BENSTÖD
De justerbara benstöden individanpassar
din Eloflex. Vi har även förlängningar till
den vanliga fotplattan.

ELOFLEX SIDOVÄSKA
Sidoväskan ger dig möjligheten att på ett
säkert sätt förvara sådant du behöver ha
nära tillhands.

ELOFLEX JOYSTICKFÖRLÄNGNING
Joystickförlängningen gör att även du som
är lång kan sitta bekvämt med armen när
du kör din Eloflex.

Frihet med varsin Eloflex

Karin & Bengt fick tillbaka sin aktiva livsstil

Det är lätt att förstå hur en Eloflex på ett positivt sätt
kan påverka vardagen för många människor.

En elrullstol som fungerar lika
bra i vardagen som på resan
Karin och Bengt har varsin Eloflex modell F som hjälper
dem att leva aktiva liv trots att de har svårt att gå. Tack
vare sina elrullstolar kan de fortsätta engagera sig ideellt,
resa, ta långa promenader samt träffa vänner och familj.

”Nu är det 5 år sedan jag köpte min Eloflex.
Den har tagit mig fram på shoppingrundor
i köpcentrum, ut på långturer i stan, ut
i parkerna, på campingplatser runt om i
Norge och på långa turer på Teneriffa.
Den har varit fantastisk såväl inomhus som
utomhus. Numera har maken också en egen
Eloflex. I en Volvo V70 får vi plats med båda
elrullstolarna i bagageutrymmet.”

MER FAKTA
MODELL

F

X

D2

P

H

L

S1

Vikt

26 kg

28 kg

16+17 kg

28 kg

38 kg

26 kg

41 kg

Räckvidd

30 km

25 km

30 km

30 km

40 km

30 km

30 km

Max brukarvikt

120 kg

120 kg

160 kg

160 kg

200 kg

120 kg

120 kg

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

8 km/h

6,5 km/h

9 km/h

2 x Litium ION
10AH/24V

2 x Llitium ION
7,5AH/24V

2 x Litium ION
10AH/24V

2 x Llitium ION
10AH/24V

2 x Litium ION
20AH/24V

2 x Litium ION
10AH/24V

2 x Litium ION
10AH/24V

78 cm

88 cm

89 cm

85 cm

99 cm

76 cm

200 cm

8" massiva
12" luft

8" massiva
12" luft

8" massiva
12" luft

8" massiva
12" luft

9" luft
13" luft

8" massiva
10" massiva

12" luft
12" luft

Sitthöjd

52 cm

51 cm

50 cm

54 cm

54 cm

52 cm

55-60 cm

Sittbredd

45 / 50 / 55 cm

45 / 50 / 55 cm

45 / 50 / 55 cm

45 / 50 / 55 cm

51 cm

45 / 50 / 55 cm

45 / 50 / 55 cm

Sittdjup

43-48 cm

43-48 cm

44-47 cm

43-48 cm

51 cm

43-48 cm

40 cm

Hastighet
Batteri

Vändradie
Hjul

Fram
Bak

Mått

95 x 63 x 100 cm 100 x 62 x 102 cm

96x62x107 cm

90 x 62 x 107 cm 103 x 66 x 115 cm

95x59x99 cm

105x63x91 cm

Mått hopfälld

75 x 63 x 40 cm

76x62x50 cm

74 x 62 x 40 cm

70x59x35 cm

105x63x55 cm

76 x 32 x 78 cm

83 x 66 x 45 cm

Total vikt är inkl ett batteri. Rekommenderat lufttryck för luftyllda hjul = 2,5 kg. Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos
läkemedelsverket och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen (2017/745), Medical Device Regulations (MDR) som säkerställer
säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Den är CE godkänd, testad och godkänd enligt EN12184, ISO-7176,
IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3.

Besök www.eloflex.se för mer information,
filmer, bilder och närmaste återförsäljare.

Egna anteckningar

En smart elrullstol för alla tillfällen
ELOFLEX

Telefon: 010 - 18 33 100

Hammarbacken 4B

E-post: info@eloflex.se

191 49 Sollentuna

Webb: www.eloflex.se

Ring alltid före besök för att boka tid.

