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Eloflex H er et bevis på at 
ingenting er umulig med elektriske 
rullestoler. Den kombinerer kraften, 
komforten og støtten som kreves 
for å imøtekomme brukere som 
veier opptil 200 kg i en enkelt 
sammenleggbar rullestol som passer 
inn i en vanlig bil. 

Model H er en romslig stol med god 
plass til en større person. Brede og 
behagelige seter, som er høye nok 
til å støtte høyere mennesker, sikrer 
en fleksibel og behagelig kjørestilling 
over lengre perioder.

Model H er et mesterverk i design 

og ingeniørkvalitet. Maksimal 
holdbarhet og et robust design gjør 
denne modellen til vår enkleste stol 
å komme seg rundt i. Utstyrt med 
fire store og kraftige dekk og ekstra 
kraftige motorer og batterier. Eloflex 
H gir overlegen ytelse og lar brukeren 
navigere selv de mest ujevne 
overflater – også ideelt hvis du bor på 
landet.

Viktige funksjoner inkluderer dobbel 
fjæring, ekstra store fotplater, fire 
luftfylte dekk, justerbare armlener, 
en komfortabel sittepute og plass til 
opptil tre batterier.

Eloflex H
Sammenleggbar elektrisk rullestol

Eloflex H

Standardutstyr:

• Joystick
• 5 cm pute
• Standard hoftebelte
• Fotplate
• Lader
• To baterier (rekkevidde inntil 40 km)

Hms. nr. Art. nr. Beskrivelse

269919 7350006080852 Eloflex H
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Oppslått Sammenlagt
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Eloflex H Tekniske data

Vekt 43 kg

Vekt inkl batterier 49,5 kg

Max brukervekt 200 kg

Hastighet 8 km/t

Rekkevidde Inntil 40 km

Motor 2x400W

Batteri 2xLi ion 20ah/24v/480Wh

Batterivekt 3,2 kg

Ladetid 5 timer

Hinderhøyde 6 cm

Max helling 12 grader

Svingradius 99 cm

Framhjul 9" Luftfylte

Bakhjul 13" Luftfylte

Sittehøyde m/pute 54 cm

Sittehøyde u/pute 46 cm

Sittebredde 51 cm

Sittedybde 51 cm

Mål 103cm(h)x66cm(b)x115cm(d)

Mål sammenlagt 83cm(h)x66cm(b)x45cm(d)

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

Sammenleggbar

En kompakt, sammenleggbar elektrisk 
rullestol som takler brukere som veier 
opptil 200 kg, er noe helt unikt. Da 
den veier under 40 kg, kan du enkelt 
transportere den i en vanlig bil. Det slanke, 
fleksible designet gjør det også enkelt å 
navigere inn og ut fra trange områder.
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Unike egenskaper

Tvillingoppheng

Kjøreegenskapene til modell H er 
overlegne, selv på ujevne overflater. En av 
hemmelighetene er tvillingfjæringen på 
forgaffelen, som absorberer støt i svinger, 
og gir utmerket stabilitet og kjørekomfort.

Kraftige hjul

Denne modellen leveres med fire brede, 
tunge luftfylte hjul som gir overlegen 
grep og tilgjengelighet, uansett overflate. 
De bredere hjulene gir deg også en mer 
komfortabel kjøreopplevelse på ujevne 
underlag som grusveier og brostein.

Lang rekkevidde

To oppladbare batterier er inkludert 
som standard på alle Eloflex elektriske 
rullestoler. Den doble kraften gir deg over 
40 km rekkevidde på en enkelt lading.

Romslig

Modell H er vår mest romslige stol med 
god plass for folk som er litt bredere eller 
høyere. Maksimal komfort er også gitt 
gjennom justerbare armlener, en solid 
fotplate, sjenerøs sittehøyde og en ekstra 
høy ryggstøtte.

Sittekomfort

For overlegen sittekomfort er vår H-modell 
utstyrt med en justerbar ryggstøtte og en 
korsryggstøtte som kan justeres separat 
for å støtte korsryggen. Armlenene er også 
justerbare og sitteputen er ekstra tykk, fast 
og komfortabel.



Tilbehør

Beskrivelse HMS.nr. Art.nr.

Krykkeholder med kopp Eloflex 243945 EF-00115

Adapterkabel til batteri 292905 7350006080197

Dekk 12" Gel Solid grå Eloflex 7350006081118

Dekk 12" Gel Solid sort Eloflex 7350006081026

Nakkestøtte komplett m feste 
Eloflex

244821 7350006080241

Joystick Eloflex Låsbar 288353 7350006081743

Kjørerampe Modell 
L,L+,P,H,S1,D2

288891 7350006081958

Armlensveske Eloflex SD 295646 7350006082061

Ledsagerstyring modell A 291228 7350006083204

Joystickfeste forlenget mod. 
P,D2,H

7350006083211

Ryggsekk Eloflex 16L 296408 7350006084126

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

Inko Trekk Ease One 42,5 7350006084676

Inko Trekk Ease One 47,5 7350006084683

Inko Cover Ease One 52,5 7350006084690

Ledsagerstyringsbeslag Eloflex 
D2, P, H

7350006080074

Reise kit modell H (2x 24V 7.5A) 7350006084102

Ledsagerstyring Ease trykkavlastende pute Krykkeholder
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Armleneveske

RyggsekkRegntrekk



Notater
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