En ny generation hopfällbara elrullstolar

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

HOPFÄLLBAR
Eloflex smarta konstruktion gör den enkel att fälla ihop på bara några
sekunder. Likt en barnvagn viker man ihop stolen till en storlek att
jämföra med en mellanstor resväska. 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.
Eloflex kan dessutom rullas i hopfällt läge vilket gör den extremt enkel
att förflytta.

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

KOMPAKT
Den smarta kompakta utformningen gör Eloflex till ett lika smidigt alternativ som en manuell rullstol. Vändradien är liten och precisionen hög,
vilket innebär att du enkelt navigerar runt i butiker, på restauranger och
på andra trånga platser. Du kommer att ta obetydlig plats, du kan ta
dig in på toaletten och du kommer igenom de smalaste dörrar.
En Eloflex fungerar lika bra inomhus som utomhus.
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Smart teknik
och unika egenskaper
gör Eloflex till marknadens
mest användbara elrullstol.

MODERN
TEKNIK
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& GODKÄND

TA MED I BILEN
OCH PÅ RESAN

Eloflexstolarna är små underverk. Vi har kombinerat smart ingenjörskonst, ny teknologi
och modernt materialval till en fulländad och
optimal elrullstol. Stolen har genomgående
hög kvalitet och mycket bra sittkomfort.
Precisionen är hög vilket ger överlägsen stabilitet och goda köregenskaper. Den smarta
fällbara konstruktionen gör elrullstolen extra
användarvänlig och flexibel samtidigt som de
kompakta måtten ger lika stor tillgänglighet
och frihet som en manuell rullstol. En Eloflex
rullar över 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 IEC60601 och batterierna är flyggodkända enligt
UN38. Med en testad och godkänd elrullstol
från Eloflex kan du alltså känna dig lugn. När
du väljer originalet får du bevisat hög kvalitet
och stor pålitlighet.

Nu kan du som är beroende av elrullstol
äntligen välja egen bil. En hopfällbar elrullstol
från Eloflex viks ihop på några sekunder,
och den låga vikten gör den lätt att ta med.
Perfekt för dig som vill ta med elrullstolen till
sommarstugan eller utflykten med bilen.
Eloflex kan du dessutom checka in på flyget
och ta med på bussen eller tåget. Med
flyggodkända batterier, kompakt format och
låg vikt blir resan enkel. Väl framme vid resmålet kan du transportera den i hyrbilen och
i vanlig taxi. På hotellrummet tar din Eloflex
minimalt med plats.

Låt inte svaga ben stoppa dig,
fortsätt leva 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 smartaste elrullstol

Få friheten tillbaka

Eloflex är elrullstolen som passar för alla tillfällen. 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. Att kunna ta sig ut
i friska luften, ta en promenad för att känna solens värmande strålar,
borde vara en rättighet för alla. Med en hopfällbar elrullstol från
Eloflex är detta möjligt också för dig som har svårt att gå.

Den här stolen vänder sig mot alla grupper så som: Aktiva rullstolsanvändare som söker en kompletterande smidig elrullstol. Äldre som
vill ha frihet att kunna röra sig själva. Svagare rullstolsanvändare som
inte själva kan framföra en manuell rullstol.

Din bästa vän
Många får svårt att gå när man blir äldre eller drabbas av en sjukdom, men det behöver inte betyda att du måste spendera dagarna
inomhus eller välja bort saker du gjorde tidigare. Tack vare Eloflex
kan du besöka sommarstugan, ta din egen bil till släkt och vänner
eller boka semesterresan även om benen börjar bli trötta.
Med Eloflex kan du ta promenader, hälsa på hos barnbarnen, gå på
restaurang eller ta en tur med husbilen. Med en hopfällbar elrullstol
behåller man sin frihet, livet blir lite enklare och man slipper avstå
från det som är roligt. Eloflex kommer att bli din bästa vän.

Några av de som använder
Eloflex hopfällbara elrullstol har
haft en stroke, andra har MS,
muskeldystrofi eller Parkinsons
och många har blivit till åren och
fått svårt att gå.
De vittnar alla om samma sak.
Eloflex har gett dem friheten tillbaka
och därmed har livsglädjen ökat
och deras liv har förändrats till det
bättre. Vi förstår såklart att Eloflex
hopfällbara elrullstolar inte passar
alla, men vi vet att den passar väldigt
många.

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

Dennis Johansson
Älvsjö
Eloflex är den optimala elrullstolen när man är ute och
reser. Enkel att ta med på flyget helt utan kostnad. Smidig på resmålet med sitt kompakta format. Tar lite plats
på hotellrummet och i hyrbilen. Skönt att klara sig själv
utan någon som puttar på. Lång räckvidd och enkel att
köra. Har varit i Thailand och USA flera gånger. Aldrig mer
manuell rullstol för min del!

Karin Eriksson
Uppsala
Eloflex är min lycka senaste året! Jag är toppennöjd. Fick
en frihet som jag inte kunnat drömma om. Den gav mig
ett helt nytt liv och jag har fått en ny syn på mitt behov av
att använda rullstol. Det här är det optimala hjälpmedlet,
åker kollektivt på egen hand hur lätt som helst och det
fungerar perfekt på Uppsalas bussar. Jag handlar kläder i
trånga butiker och kör ända in i provhytterna. Jag har varit i
Norge, bott i campingstugor och kört på ramper för turister på
Trollstigen. Får plats i vår vanliga lilla bil (Volvo S40). Kan verkligen
rekommendera Eloflex.

Fredrik Asklund,
Göteborg
För mig har Eloflex blivit något av en pånyttfödelse. Stolen är liten smidig
och fungerar både i vår lägenhet och ute på stan. Den accepteras hos
flygbolagen som kostnadsfritt bagage och den låga vikten och att den kan
fällas ihop gör den transportbar i bilar och Taxi. Eloflex rekommenderas å
det varmaste, ett underbart hjälpmedel som ger dig din rörlighet tillbaka.
Eloflex har tagit mig hela vägen till altaret!

Ewa-Marie Bengtsson
Örebro
Jag har varit i London och där gick det utmärkt att
ta sig fram på gator, museer och sevärdheter. Har
tidigare varit i både Barcelona och på Kanarieöarna,
resor och upplevelser som inte varit möjliga utan Eloflex
hopfällbara elrullstol. Den här stolen är helt fantastisk, tack
vare den är man en i gänget igen när man är ute och reser.
Till sommaren planeras en ny resa, denna gång till Italien.

Modeller
Det finns en Eloflex för varje användare.
Det spelar ingen roll om du är ung,
gammal, stark eller svag.

Eloflex L-Plus som är vår populäraste modell,
är valet för våra aktiva användare som gillar att vara ute
i friska luften, som kör på ojämnt underlag (grus, gräs,
kullersten o.s.v.) och som färdas mycket ute även på
vintern. Starka motorer, 12 tums luftfyllda hjul där bak
och 8 tums massiva hjul fram.

L-Plus

M-Plus

Eloflex L är originalet som med 52 cm sitthöjd
passar de allra flesta. Integrerade tippskydd, dubbla
batterier, liten vändradie och kompakt utformning gör
L till ett lika smidigt alternativ inne som ute. Uppfällbara
armstöd och fotplatta ger enkel förflyttning.

L

Eloflex M-Plus är en populär modell bland våra
lite tyngre användare (brukarvikt max 150 kg). Med en
lägre sitthöjd än L fungerar den dessutom utmärkt för
de med lite kortare ben. Rekommenderas också till sjukhus, ålderdomshem och för allmänna platser.

Fakta
MODELL

Eloflex M-plus

Eloflex L

Eloflex L-Plus

26 kg

26 kg

26 kg

Hastighet

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

Räckvidd

30 km

30 km

30 km

Motor

2x borstlös högeffektsmotor

2x borstlös högeffektsmotor

2x borstlös högeffektsmotor

Batteri

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

3 tim

3 tim

3 tim

2 x 250 watt

2 x 200 watt

2 x 250 watt

Vändradie

80 cm

76 cm

78 cm

Hjul fram

8” massiva

8” massiva

8” massiva

Hjul bak

12” luft

10” massiva

12” luft

Sitthöjd

47 cm

52 cm

52 cm

Sittbredd

46 cm

46 cm

46 cm

Sittdjup

43 cm

43 – 48 cm

43 – 48 cm

Max 150 kg

Max 120 kg

Max 120 kg

Vänster, höger eller på ryggstöd**

Vänster, höger eller på ryggstöd**

Vänster, höger eller på ryggstöd**

Löstagbar. Avtagbart fodral

Löstagbar. Avtagbart fodral

Löstagbar. Avtagbart fodral

Höj- och sänkbart

Justerbar klädsel

Justerbar klädsel

Vikt*

Batterivikt
Laddningstid
Effekt

Brukarvikt
Joystick
Dyna
Ryggstöd
Mått

90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D)

95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D) 95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)

Mått hopfälld 75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)

70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D) 75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)

Garanti

2 år

2 år

2 år

Artikelnr

7350006080029

7350006080067

7350006080043

32 990 kr

29 990 kr

32 990 kr

Rek. pris inkl moms

* Totalvikt inkl ett batteri / **Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör
Rekommenderat lufttryck för bakhjul Plus-modeller = min 2 kg max 3 kg.

Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket, den är CE godkänd, testad
och godkänd enligt EN12184, ISO-7176, IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3.
Eloflex uppfyller tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter.

Tillbehör
Eloflex är en smart elrullstol. Med våra tillbehör kan du göra
den ännu smartare och anpassa den efter dina behov.

Vårdarstyrning

Nackstöd

Skyddsväska

Fotstöd

Fälls enkelt ihop på fem sekunder
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Besök www.eloflex.se för mer information,
filmer, bilder och närmaste återförsäljare.
Telefon: 08-559 250 20
Eloflex
Norra Catalinagränd 3 E-post: info@eloflex.se
Webb: www.eloflex.se
183 68 TÄBY

En smart elrullstol för alla tillfällen

Ring alltid före besök för att boka tid.

