MODELL :

H

 Hopfällbar på 2 sek
 Låg vikt – 38 kg
 Rymlig och bekväm
 Ta med i egen bil
 Lång körsträcka
 Ta med på buss
och tåg

Eloflex modell H är vår kraftigaste modell, speciellt framtagen för våra tyngre
och längre användare. En rymlig stol som klarar upp till 200 kg brukare.
Eloflex modell H är 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. Modell H är en rymlig stol med gott om plats
för den fullvuxne. Den har väl tilltagen sittbredd,
generös sitthöjd och en konstruktion som ger
bekväm körställning även för de allra
längsta.
Maximal hållbarhet och ett robust
utförande gör dessutom modellen till
vår mest framkomliga stol. Extra kraftiga
motorer och dubbelt så kraftfulla batterier ger överlägsen prestanda.
Finesser som dubbel fjädring, extra stor fotplatta,
luftfyllda däck runt om, justerbara armstöd, komfortdyna och plats för upp till tre batterier är bara
några av modellens finesser.
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MODELL :

H

DUBBEL FJÄDRING
Köregenskaperna för modell H är överlägset
bra, även på ojämna underlagen. En av hemligheterna är de dubbla fjädrarna som finns på
framgaffeln och som ger extra bekväm körkomfort.

EXTRA RYMLIG
Modell H är vår mest rymliga stol med gott
om plats även för den som är lite bredare eller
längre. Steglöst justerbara armstöd, rejäl fotplatta, väl tilltagen sitthöjd och ett extra högt
ryggstöd ger maximal komfort.

SÄKERHET
Säkerheten är viktig och därför har modell H
utrustats med smarta kraftfulla tippskydd som
går att fälla in vid transport. Dessutom finner
du ett rejält tilltaget justerbart säkerhetsbälte
som håller användaren på plats.

KRAFTIGA MOTORER
Modell H är utrustad med våra kraftigaste motorer på hela 400 watt vardera. Tekniken som
används är den allra senaste med borstlös
konstruktion vilken drar mindre ström och ger
lägre vikt. Starkare motorer ger bättre framkomlighet och längre räckvidd.

HOPFÄLLBART
En elrullstol som klarar 200 kg brukarvikt men
som samtidigt är hopfällbar och kompakt, det
är verkligen unikt. En vikt under 40 kg ger dig
möjlighet att transportera den i en vanlig bil.
Det smidiga formatet gör den dessutom framkomlig även på trånga platser.

KRAFTIGA HJUL
Den här modellen har extra kraftiga och breda lufthjul runt om vilket ger överlägset grepp
och framkomlighet oavsett underlag. Dessutom får du en bekvämare upplevelse när du
kör på ojämna underlag som grusvägar och
kullersten.

FAKTA MODELL : H
VIKT

38 kg

HJUL

9" fram (luft) / 13" bak (luft)

HASTIGHET

8 km/h

SITTHÖJD

54 cm

RÄCKVIDD

40 km per laddning

SITTBREDD

51 cm

KÖRTID

5 timmar per laddning

SITTDJUP

51 cm

MOTOR

2 x borstlös högeffektsmotor

BRUKARVIKT

Max 200 kg

BATTERI

2 x Litium ION 20 AH / 24 V

JOYSTICK

Höger, vänster eller på ryggstöd

BATTERIVIKT

3,2 kg styck

DYNA

Löstagbar. Avtagbart fodral

LADDNINGSTID

5 timmar

RYGGSTÖD

Justerbar klädsel

EFFEKT

2 x 400 Watt

MÅTT

103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)

VÄNDRADIE

99 cm

MÅTT HOPFÄLLD

83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)

MAX LUTNING

12 grader

GARANTI

2 år

Läs mer och se våra filmer på www.eloflex.se
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