
E N  N Y  G E N E R AT I O N  H O P F Ä L L B A R A  E L R U L L S T O L A R



En hopfällbar elrullstol med unika egenskaper 
som du enkelt tar med i bilen och på resan.

KOMPAKT & SMIDIG
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. 

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

Eloflex är något helt nytt

HOPFÄLLBAR
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 gar-
deroben när den inte används eller att 
checka in på flyget. 



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

LÅG VIKT

Tack vare den högkvalitativa lätt-
viktsramen i aluminium väger 
Eloflex F bara 26 kg inklusive ett 
batteri. Detta bör jämföras med en 
traditionell elrullstol som väger mel-
lan 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 kom-
pakta formatet gör den dessutom 
enkel att lasta in i din egen bil. Änt-
ligen slipper du vara beroende av 
Färdtjänst och Handikapptranspor-
ter. Eloflex ger dig friheten tillbaka.

TESTAD & GODKÄND

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

MODERN TEKNIK

Eloflex kombinerar smart ingenjörs-
konst, ny teknologi och modernt 
materialval till en fulländad och op-
timal 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.

”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”



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

Sveriges mest populära elrullstol

Eloflex är elrullstolen som passar för alla tillfällen och som fung-
erar 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 med ett aktivt liv med promenader, utflykter med 
bilen och resor till solen.

Eloflex blir din bästa vän

Många får svårt att gå när man blir äldre eller drabbas av en 
sjukdom, men det behöver inte betyda att man måste spende-
ra dagarna inomhus eller välja bort saker man 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 hopfäll-
bar 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.

Låt inte svaga ben stoppa dig 
– fortsätt leva ett aktivt liv med promenader, 

resor och utflykter med bilen.



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 konstruktio-
nen 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 sekun-
der. Det kompakta formatet i 
kombination med den låga 
vikten tack vare aluminium- 
konstruktionen 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. Det be-
tyder dubbelt så mycket kraft 
och effekt. 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 bak-
hjul vilket ger överlägset grepp 
och framkomlighet oavsett 
underlag. Dessutom får du en 
bekvämare upplevelse när du 
kör på ojämna underlag som 
grusvägar och kullersten.

KRAFTIGA MOTORER
Alla modeller har 2 st kraft-
fulla motorer med hög effekt. 
Tekniken som används är den 
allra senaste med borstlös 
konstruktion vilken drar min-
dre 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 kon-
struktion 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 levere-
ras 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 maxi-
mal hygien. Under sitsen finns 
dessutom en avtagbar pack-
väska där man kan förvara 
sina tillhörigheter under färd.



SMART FOTSTÖD
Modell F har fått ett nytt smart fot-
stöd med dubbla leder vilket inne-
bär att det kan vikas in under sitsen. 
På så sätt undviker man att det är 
i vägen vid i och urstigning. Fotstö-
det kan monteras i två höjder.

FÄLLBAR RYGG
Modell F har ett justerbart ryggstöd 
som kan vinklas i tre olika fasta 
positioner för optimal sittkomfort. 
Ryggstödets vinkel justeras med 
ett enkelt handgrepp för ökad sitt-
variation.

BÖJT RYGGRÖR
För ökad sittkomfort har modell F 
fått ett ryggrör som är rundat bakåt 
så att det inte tar i ryggen när man 
sitter i stolen. Detta ger bättre ergo-
nomi och bekvämare sittställning.

Genom Eloflex F har vi gjort marknadens mest populära elrullstol ännu bättre. 
Föregångaren har gett friheten tillbaka till tusentals användare som har svårt att gå.

 Den här modellen passar de allra flesta oavsett ålder, 
behov och användningsområde.

Den moderna tekniken med borstlösa kraftiga motorer 
och dubbla litiumbatterier som standard ger den över-
lägsna 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 inom-
hus som utomhus. Justerbart ryggstöd, rundat ryggrör 
och tre sittbredder ger ökad sittkomfort. Det smarta fot-
stödet 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 REK PRIS

26 30 52 120 2 x 250 32 990 KR

Modell F



AVTAGBART FOTSTÖD
Den här modellen är utrustad med 
klassiska fotplattor som fälls upp 
individuellt. Vill man ha ännu mer 
utrymme vid i och urstigning kan 
fotstöden dessutom fällas åt sidan 
eller helt tas bort. Perfekt också när 
man sitter i stolen vid ett matbord.

KRYSSKONSTRUKTION
Den här modellen viks enkelt ihop 
genom att man lyfter i sitsen. Rygg-
stödet kan också fällas för att sto-
len skall vara enkel att lasta in i en 
vanlig bil. En hopfällbar modell X tar 
dessutom lite plats vid förvaring när 
den inte används.

KÖRHANDTAG
De klassiska körhandtagen bak på 
ryggstödet gör det enkelt för en 
anhörig eller vårdare att rulla stolen 
manuellt. De ger också bra stöd 
om användaren vill använda sin 
elrullstol som rullator under kortare 
sträckor.

Eloflex X är en ny modell med unik konstruktion speciellt framtagen för våra 
seniora användare. Grundkonstruktionen bygger på den väl beprövade och upp-

skattade 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. 

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

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

Modell X kan med fördel kompletteras med någon 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 REK PRIS

28 25 51 120 2 X 250 29 990 KR

Modell X



VIKT I KG RÄCKVIDD I KM SITTHÖJD I CM MAX BRUKARVIKT I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

38 40 54 200 2 x 400 44 990 KR

I Eloflex modell H har vi gjort det omöjliga. 
En kraftig elrullstol som klarar brukare på upp till 200 kg men som samtidigt 

går att fälla ihop och som man kan ta med i en vanlig bil.
 

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 kraf-

tiga 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, kom-
fortdyna och plats för upp till tre batterier är bara några 
av modellens finesser.

Modell H

VIKT I KG RÄCKVIDD I KM SITTHÖJD I CM MAX BRUKARVIKT I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

28 30 54 160 250 34 990 KR

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 använ-
dare på grund av sin sitthöjd och möjligheten att höja 
ryggstödet steglöst. Den stabila och kraftfulla ramkon-
struktionen tillåter dessutom en maximal brukarvikt på 
upp till hela 160 kg vilket gör modellen populär bland 
våra lite tyngre användare.

Modell P



REK PRIS

11 990 KR

Tillval W

Modell W är något helt nytt och unikt, en ny typ av intuitiv vårdarstyrning som 
innebär att elrullstolen följer minsta rörelse från den som går bakom. 

Styrhandtaget, som kontrollerar elrullstolens rörelser, 
monteras på ryggstödet och ersätter den ordinarie 
joysticken. 

Det unika är att det inte krävs någon som helst kraft för 
att köra eller styra stolen eftersom handtaget är rörelse-

känsligt och reagerar på minsta rörelse från den som 
går bakom. Signaler från handtaget styr elrullstolen och 
får den att flytta sig i exakt samma mönster som den 
som kör.

VIKT I KG RÄCKVIDD I KM SITTHÖJD I CM MAX BRUKARVIKT I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

26 30 52 120 2 x 200 29 990 KR

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 framkom-
lighet 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 vil-
ket gör att den tar lite plats i bilen och hemma. Modell 
L förvaras enkelt i en garderob när den inte används

Modell L



ELOFLEX NACKSTÖD
Nackstödet gör din Eloflex mer indivi-
danpassad och användbar, även för de 
användare som behöver lite extra stöd 
för huvud och nacke. Nackstödet har 
stora inställningsmöjligheter och kan an-
passas till varje individ och behov tack 
vare sin smarta infästning. Med ett nack-
stöd på din Eloflex får du en bekväm sitt- 
och körställning.

ELOFLEX VÄSKA
Väskan är det perfekta tillbehöret för dig 
som vill vara lite extra rädd om din Eloflex 
vid transport, när du checkar in på flyget 
eller lastar stolen i bilen. Väskan är svart 
och tillverkad av tålig nylonväv. Man för 
väskan över Eloflexen när man har sto-
len hopfälld och fäster den under stolen 
med spännen. Det finns två handtag på 
väskan.

ELOFLEX VÅRDARSTYRNING
Vårdarstyrningen är en arm och ett fäste 
som innebär att du kan montera joys-
ticken på ryggstödet på din Eloflex. Med 
vårdarstyrningen kan den som går bak-
om eller bredvid köra elrullstolen med 
hjälp av joysticken och den som sitter 
i åker med. En perfekt och efterfrågad 
lösning för äldre användare och för vissa 
sjukdomstillstånd.

JUSTERBART FOTSTÖD
Det justerbara fotstödet till Eloflex elrull-
stolar med dubbla infästningar ger möj-
lighet att montera fotplattan i två olika 
lägen och därmed förlänga avståndet 
med ca 5 cm mellan fotplattan och dyn-
an. Perfekt för dig med lite längre ben 
än medel. Eloflex fotbågar har vadstöd, 
anti-halkplatta samt en kant för att hålla 
hälen på plats.

PREMIUMDYNA AIRPAD
En fantastisk sittdyna som ökar komfor-
ten i din Eloflex. Med hjälp av en smart 
luftkammare i kombination med viskoe-
lastiskt skum och en ventil kan dynans 
fasthet regleras till önskad hårdhet. Ge-
nom att släppa ut luft ur dynans luftkam-
mare blir den mjukare att sitta på. Airpad 
passar till alla Eloflex elrullstolar. 

GELFYLLDA FRAMHJUL
Våra gelfyllda framhjul ger samma köre-
genskaper som luftfyllda hjul men utan 
risk för punktering. Ett mjukt och följsamt 
hjul som ger bekväm komfort vid kör-
ning. Besök vår hemsida för fler smarta 
tillbehör som laddningsadapter för di-
rektladdning av batterierna, extra tjock 
sittdyna för den som är lång och mycket 
mer.

TILLBEHÖR
Eloflex är en av marknadens smartaste elrullstolar. Egenskaper 

som lätt, kompakt, smidig och hopfällbar gör den unik.  
Med våra tillbehör kan du göra din Eloflex ännu smartare och 

anpassa den efter dina egna, individuella behov.



Ewa-Marie Bengtsson
Örebro

Jag har varit i London och där 
gick det utmärkt att ta sig fram 
på gator, museer och sevärd-
heter. Har tidigare varit i både 
Barcelona och på Kanarieöarna, 
resor och upplevelser som inte 
varit möjliga utan Eloflex hopfäll-
bara elrullstol. Den här stolen är 
helt fantastisk, tack vare den är 
man en i gänget igen när man är 
ute och reser.

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 elrullsto-
len när man är ute och reser. En-
kel 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 rull-
stol för min del!

Fredrik Asklund
Göteborg 

För mig har Eloflex blivit något av en på-
nyttfödelse. 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 un-
derbart hjälpmedel som ger dig din rör-
lighet tillbaka. Eloflex har tagit mig hela 
vägen till altaret!

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).

FRIHET



MODELL F X H P L

Vikt 26 kg 28 kg 38 kg 28 kg 26 kg

Räckvidd 30 km 25 km 40 km 30 km 30 km

Max brukarvikt 120 kg 120 kg 200 kg 160 kg 120 kg

Hastighet 6,5 km/h 6,5 km/h 8 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Batteri 2 x Llitium ION 
10AH/24V

2 x Llitium ION 
7,5AH/24V

2 x Llitium ION 
20AH/24V

2 x Llitium ION 
10AH/24V

2 x Llitium ION 
10AH/24V

Vändradie 78 cm 88 cm 99 cm 85 cm 76 cm

Hjul  Fram
 Bak

8" massiva
12" luft

8" massiva
12" luft

9" luft
13" luft

8" massiva
12" luft

8" massiva
10" massiva

Sitthöjd 52 cm 51 cm 54 cm 54 cm 52 cm

Sittbredd 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 51 cm 43-48 cm 43-48 cm

Mått H, B, D 95 x 63 x 100 cm 100 x 62 x 102 cm 103 x 66 x 115 cm 90 x 62 x 107 cm 95 x 59 x 99 cm

Mått hopfälld 75 x 63 x 40 cm 76 x 32 x 78 cm 83 x 66 x 45 cm 74 x 62 x 40 cm 70 x 59 x 35 cm

Rek pris 32 990 kr 29 990 kr 44 990 kr 34 990 kr 29 990 kr

MERA FAKTA

En smart elrullstol för alla tillfällen

ELOFLEX

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna 

Telefon: 010 - 18 33 100

E-post: info@eloflex.se

Webb: www.eloflex.se

Ring alltid före besök för att boka tid.

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

Total vikt är inkl ett batteri. Rekommenderat lufttryck för luffyllda hjul = 2,5 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.


