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Som med de andre Eloflex-
modellene gjenoppretter Eloflex L+ 
frihet og bevegelighet for tusenvis 
av brukere som har vanskeligheter 
med å gå. Model L + er generelt godt 
egnet for mennesker i alle aldre med 
ulike behov.

Den er komfortabel og enkel å 
kjøre. Den er sammenleggbar og 
utstyrt med avansert teknologi som 
børsteløse kraftige motorer og doble 
litiumbatterier.  Den har overlegen 
kjørekomfort med en rekkevidde på 
inntill 30 km. 

Du legger den sammen på få 
sekunder og den kan enkelt tas med 
i bil. 

Batteriene er flygodkjente, som 
betyr at du også kan ta den med 

ombord på flyet når du skal ut å 
reise.

Det kompakte formatet gjør Eloflex 
til markedets smidigste elektriske 
rullestol. Svingradiusen er liten og 
presisjonen høy, hvilket innebærer 
at den fungerer like bra innendørs 
som utendørs. Med en Eloflex kan 
du enkelt navigere deg rundt på 
trange plasser og gjennom smale 
dører.

Store luftfylte bakhjul gir komfort 
selv på ujevne overflater, både 
inne og ute. For ekstra komfort har 
den også en regulerbar rygg og et 
sete som kan justeres til tre ulike 
bredder. Den smarte fotstøtten og 
armlenene kan brettes opp, slik at 
det blir lettere å komme inn og ut av 
stolen.

Eloflex L+
Sammenleggbar elektrisk rullestol

Eloflex L+

Standardutstyr:

• Joystick
• 5 cm pute
• Standard hoftebelte
• Fotplate
• Lader
• To batterier

Hms. nr. Art. nr. Beskrivelse

230539 A06L Eloflex L+
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Oppslått Sammenlagt

Få friheten tilbake  Fraktes enkelt i bil Ta med på flyreisen
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Eloflex L+ Tekniske data

Vekt 26 kg

Vekt inkl batterier 29 kg

Max brukervekt 120 kg

Hastighet 6,5 km/t

Rekkevidde Inntil 30 km

Motor 2x250W

Batteri 2xLi Ion 10ah/24V/240Wh

Batterivekt 1,6 kg

Ladetid 3 timer

Hinderhøyde 6 cm

Max helling 9 grader

Svingradius 78 cm

Framhjul 8" kompakte

Bakhjul 12" luftfylte

Sittehøyde m/pute 52 cm

Sittehøyde u/pute 46 cm

Sittebredde 46 cm /51cm /56cm

Sittedybde 43-46 cm

Ryggvinkel 2-22 grader

Mål 95cm(h)x63cm(b)x100cm(d)

Mål sammenlagt 75cm(h)x63cm(b)x40cm(d)

Sammenleggbar

Det mest unike med Eloflex-modellene er 
at de enkelt kan legges sammen i løpet 
av få sekunder. Det kompakte formatet 
kombinert med lav vekt gjør det enkelt 
å ta den med seg i bil, bus, tog og på 
flyreiser.

2

Unike egenskaper

Smart fotstøtte

Model L+  er nå utstyrt med en smart ny 
dobbeltleddet fotstøtte som kan brettes 
inn under stolen. Dette gjør det enklere å 
komme inn og ut av stolen, da fotstøtten 
ikke er i veien. Fotstøtten kan monteres i to 
høyder.

Luftfylte hjul

På denne modellen får du store 
12-tommers luftfylte bakhjul som gir 
overlegent grep og fremkommelighet 
uavhengig av underlaget. I tillegg får 
du en mer behagelig opplevelse når du 
kjører på ujevne overflater som grusveier 
og brostein.

Dobble batterier

To oppladbare litium-ion-batterier er 
inkludert som standard. Dette gir deg to 
ganger kraften og rekkevidden, slik at du 
kan kjøre inntil 30 km på én enkelt lading. 

Setebredde

Setebredden på modell F  kan justeres til 
tre ulike bredder: 46cm, 51cm og 56 cm. 
Dette gjør den til den perfekte elektriske 
rullestolen for de aller fleste mennesker, 
uavhengig av kroppsform.

Justerbar ryggstøtte

Model L+ har en justerbar ryggstøtte 
som kan vinkles mellom 2-22 grader for 
optimal sittekomfort. Ryggstøttevinkelen 
justeres med et enkelt håndtak, og gir 
mer fleksible sittevariasjoner.



Tilbehør

Beskrivelse HMS.nr. Art.nr.

Krykkeholder med kopp Eloflex 243945 EF-00115

Adapterkabel til batteri 292905 7350006080197

Breddejusteringskit 10 cm Eloflex 286194 7350006080968

Breddejusteringskit 5 cm Eloflex 286194 7350006080784

Dekk 12" Gel Solid grå Eloflex 7350006081118

Dekk 12" Gel Solid sort Eloflex 7350006081026

Adapter til forlengelse av fotbrett 
Eloflex

287562 7350006081019

Svinghjul 8" Gel solid Sort 7350006080227

Svinghjul 8" Gel Solid grå 7350006080999

Nakkestøtte komplett m feste 
Eloflex

244821 7350006080241

Trekk til transport Eloflex 244189 7350006080050

Transportveske 4 hjul Eloflex L, 
L+, P

278284 7350006081255

Joystick Eloflex Låsbar 288353 7350006081743

Kjørerampe Modell 
L,L+,P,H,S1,D2

288891 7350006081958

Armlensveske Eloflex SD 295646 7350006082061

Justerbar benstøtte Eloflex L+ 
Venstre

297538 7350006082023

Justerbar benstøtte Eloflex L+ 
Høyre

297537 7350006082016

Ledsagerstyring modell A 291228 7350006083204

Joystickfeste forlenget mod. 
P,D2,H

7350006083211

Ledsagerstyringsbeslag Eloflex 
L, L+, X

286193 7350006080036

Ryggsekk Eloflex 16L 296408 7350006084126

Kit joystick forlengning 20-50 
nedfellbar

291391 735000608197

Kit joystick forlengning 70-100 
nedfellbar

292440 7350006081989

Varmepute Eloflex 7350006084096

Regntrekk Eloflex 9916

Pute Ease One 42,5 cm 7350006084225

Pute Ease One 47,5 cm 7350006084256

Pute Ease One 52,5 cm 7350006084263

Ledsagerstyring Transporttrekk Ease trykkavlastende pute Krykkeholder
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Armleneveske

Ryggsekk Regntrekk



Notater
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