MODELL :

X

 Hopfällbar på 2 sek
 Låg vikt – 28 kg
 Kompakt & smidig
 Ta med i egen bil
 Lång körsträcka
 Ta med på flyg,
buss & tåg

Eloflex modell X är vårt senaste tillskott i Eloflexfamiljen. En helt ny 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.
Ryggstödet på modell X kan justeras
med olika lutningar vilket är extra viktigt
för de som sitter länge och ofta i stolen.
Armstöden kan dessutom monteras i
två olika höjder.
Den här modellen passar så klart
många, men den är särskilt framtagen för våra
seniora användare. Stolen lämpar sig också väl
för användande på äldreboenden och inom vården. Modell X kan med fördel kompletteras med
någon av våra vårdastyrningar så att den som
går bakom kan köra.
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MODELL :

X

FOTSTÖD
Den här modellen är utrustad med klassiska
fotplattor som fälls upp individuellt. Vill man
ha ändå 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.

ANPASSNINGSBAR
För optimal sitt- och körkomfort kan stolen
anpassas efter användaren. Stolens sittbredd
kan ändras i tre olika steg, fotplattornas höjd
kan justeras beroende på benlängd, armstöden kan monteras i två olika höjder och
ryggstödet kan lutas i tre olika vinklar.

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.

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

DUBBLA BATTERIER
Dubbla batterier ingår alltid som standard när
du väljer en elrullstol från Eloflex. Det betyder
dubbelt så mycket kraft och effekt. Med den
här modellen kommer du ca 25 km på en
enda laddning och du får över 4 timmars
effektiv användning.

LUFTFYLLDA HJUL
På den här modellen får du stora 12 tums
luftfyllda bakhjul 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 : X
VIKT

28 kg

SITTHÖJD

51 cm

HASTIGHET

6,5 km/h

SITTBREDD

45/50/55 cm

RÄCKVIDD

25 km per laddning

SITTDJUP

43-48 cm

MOTOR

2 x borstlös högeffektsmotor

BRUKARVIKT

Max 120 kg

BATTERI

2 x Litium ION 7,5 AH / 24 V

JOYSTICK

Höger, vänster eller på ryggstöd

BATTERIVIKT

1,6 kg styck

DYNA

Löstagbar. Avtagbart fodral

LADDNINGSTID

3 timmar

RYGGSTÖD

Justerbar klädsel

EFFEKT

2 x 250 Watt

MÅTT

100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)

VÄNDRADIE

88 cm

MÅTT HOPFÄLLD

76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)

MAX LUTNING

9 grader

GARANTI

2 år

HJUL

8" fram (massiva) / 12" bak (luft)

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