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Modell P er designet for alle som 
har problemer med å reise seg 
fra en vanlig rullestol. Utstyrt med 
en tippefunksjon som løfter og 
vinkler setet fremover, og gjør det 
tryggere og lettere å komme inn og 
ut av stolen. Modell P har også et litt 
høyere sete enn våre andre modeller 
som er ideell for større brukere. 
Ryggstøtten kan justeres for å finne 
akkurat den perfekte posisjonen.

Aluminiumsrammen er robust 
og svært stabil og er i stand til å 
støtte opptil 160 kg, noe som gjør 
dette til en populær modell blant 
våre tyngre brukere. Til tross for 
sin styrke er rullestolen fremdeles 

bemerkelsesverdig lett, allsidig 
og enkel å legge sammen på bare 
sekunder. 
Som alle Eloflex-modeller er den 
enkel å ta med seg i bilen eller når du 
reiser med fly, båt, buss eller tog.

Store luftfylte bakhjul gir komfort 
selv på ujevne overflater. Og med to 
oppladbare batterier som standard, 
kan du kjøre opptil 30 km og fortsette 
i mer enn fem timer på en enkelt 
lading.

Eloflex P- Sammenleggbar elektrisk 
rullestol med seteløft

Eloflex P

Standardutstyr:

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

Hms. nr. Art. nr. Beskrivelse

255505 7350006080531 Eloflex P
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Oppslått Sammenlagt Hevet sete
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Eloflex P Tekniske data

Vekt 29 kg

Vekt inkl batterier 32,5 kg

Max brukervekt 160 kg

Hastighet 6,5 km/t

Rekkevidde 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 85 cm

Framhjul 8" kompakte

Bakhjul 12" luftfylte

Sittehøyde m/pute 54 cm

Sittehøyde u/pute 49 cm

Sittebredde 45 cm

Sittedybde 43-48 cm

Mål 90cm(H)x62cm(B)x107cm(D)

Mål sammenlagt 74cm(H)x62cm(B)x40cm(D)
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Sammenleggbar

Det mest unike med Eloflex-modellene er at de 
enkelt kan legges sammen i løpet av sekunder. Det 
kompakte formatet kombinert med lav vekt takket 
være aluminiumsdesignen gjør det enkelt å ta den 
med seg i biler og på flyreiser.

Unike egenskaper

Smart fotstøtte

Model P er nå utstyrt med en smart ny 
dobbeltleddet fotstøtte, som lar den brettes inn 
under stolen. Dette hjelper til med å holde det 
utenfor veien når du skal inn eller ut av stolen. 
Fotstøtten kan monteres i to høyder.

Løftehjelp

Eloflex P har en hendig kraftløftfunksjon som lar 
brukerne lettere komme seg inn og ut av rullestolen. 
I en jevn bevegelse løfter setet seg oppover og 
vipper forover, noe som gir maksimal komfort og 
sikkerhet.

160 kg

Aluminiumsrammen er robust og svært stabil og er 
i stand til å støtte opptil 160 kg, noe som gjør dette 
til en populær modell blant våre tyngre brukere. 
Til tross for sin styrke er rullestolen fremdeles 
bemerkelsesverdig lett, allsidig og enkel å brette 
sammen på bare sekunder.

Setebredde

Setebredden på modell P kan justeres til tre 
forskjellige bredder: 45, 50 og 55 cm. Dette gjør den 
til den perfekte elektriske rullestolen for de aller 
fleste mennesker, uavhengig av kroppsform.

Justerbar ryggstøtte

For å imøtekomme kortere og høyere brukere, er 
Model P utstyrt med et justerbart ryggstøtte som 
kan heves eller senkes. Det leveres med polstret 
deksel kan også løsnes eller strammes med borrelås.



Tilbehør

Beskrivelse HMS.nr. Art.nr.

Krykkeholder med dobbelkopp 
Eloflex D2/P, stk

295464 EF-00161

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

Ledsagerstyringsbeslag Eloflex 
D2, P, H

7350006080074

Joystick Eloflex Låsbar 288353 7350006081743

Kjørerampe Modell 
L,L+,P,H,S1,D2

288891 7350006081958

Armlensveske Eloflex SD 295646 7350006082061

Justerbar benstøtte Eloflex P/D2 
Venstre

7350006082092

Justerbar benstøtte Eloflex P/D2 
Høyre

7350006082085

Ledsagerstyring modell A 291228 7350006083204

Joystickfeste forlenget mod. 
P,D2,H

7350006083211

Krykkeholder med dobbelkopp 
Eloflex D2/P, stk

295464 EF-00161

Ryggsekk Eloflex 16L 296408 7350006084126

Kit joystickforlenger. Mod. P, D2. 
70-100mm

7350006084065

Kit Joystickforlenger. Mod P,D2. 
20-50mm.

7350006084058

Varmepute Eloflex 7350006084096

Regntrekk Eloflex 9916

Transportveske 4 hjul Eloflex L, 
L+, P

278284 7350006081255

Ledsagerstyring Transporttrekk Nakkestøtte Ease trykkavlastende pute Krykkeholder
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Beskrivelse HMS.nr. Art.nr.

Pute Ease One 42,5 cm 7350006084225

Pute Ease One 47,5 cm 7350006084256

Pute Ease One 52,5 cm 7350006084263

Inko Trekk Ease One 42,5 7350006084676

Inko Trekk Ease One 47,5 7350006084683

Inko Cover Ease One 52,5 7350006084690

Armlensveske Ryggsekk Regntrekk



Notater
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