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Eloflex D2 er en innovativ 
sammenleggbar elektrisk rullestol. 
Den har det samme elegante 
designet som våre andre elektriske 
rullestoler. 

Det som er unikt med Eloflex D2 er 
at den er delbar (deles i to). Du slår 
den enkelt sammen og deler den i 
to lettere deler når du transporterer 
den elektriske rullestolen.

Eloflex D2 passer til brukere opp til 
160 kg og er komfortabel og enkel 
å betjene. Den smarte joystick-
braketten kan brettes ned slik at du 
kommer nærmere kanten av bordet. 
Fotstøtten brettes inn når du skal 
sette deg eller reise deg opp. De 
store luftpumpede bakhjulene og 
den fjærende dempingen i fordyken 
gir god støtdemping selv på ujevne 
overflater.

Svingradiusen er liten og presisjonen 
høy, hvilket innebærer at den 
fungerer like bra innendørs som 
utendørs. Med en Eloflex elektrisk 
rullestol kan du enkelt navigere deg 
rundt på trange plasser og gjennom 
smale dører. 

De to inkluderte batteriene gir en 
kjørelengde på inntil 30 km. Model 
D2 har også plass til å utvide til tre 
batterier for å gi deg ytterligere 15 
km kjørelengde.

Batteriene er flygodkjente, hvilket 
betyr at du også kan ta den med 
ombord på flyet når du skal ut å 
reise.

Eloflex D2- Sammenleggbar og delbar 
elektrisk rullestol

Eloflex D2

Standardutstyr:

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

Hms. nr. Art. nr. Beskrivelse

288844 7350006080616 Eloflex D2
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Oppslått Sammenlagt Sammenlagt og delt
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Eloflex D2 Tekniske data

Vekt 29 kg

Vekt inkl batterier 32,5 kg

Max brukervekt 160 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 89 cm

Framhjul 8" kompakte

Bakhjul 12" luftfylte

Sittehøyde m/pute 55 cm

Sittehøyde u/pute 50 cm

Sittebredde 45 cm / 51 cm /56 cm

Sittedybde 44-47 cm

Mål 96cm(h)x62cm(b)x107cm(d)

Mål sammenlagt 76cm(h)x62cm(b)x50cm(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.
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Unike egenskaper

Delbar

Eloflex D2 kan deles i to deler for å enkelt 
løfte den elektriske rullestolen inn i for 
eksempel bagasjerommet på en bil. Dette 
gir enklere håndtering enn med en hel 
elektrisk rullestol, da lastvekten bare er 
henholdsvis 14 og 16 kg.

Ekstra batteri

Modell D2 er utstyrt med et tredje ekstra 
batterirom. Brukeren kan dermed kjøpe 
et tredje batteri som betyr 50% lengre 
kjørelengde. Nå kan du kjøre opptil 45 km 
på én enkelt lading.

Nedfellbar joystick

D2 har et smart feste til joysticken som 
lar deg brette ned joysticken med et 
enkelt grep. Fordelen er at du dermed 
enkelt kan komme nærmere et bord 
eller redusere plassen ved lasting.

Spring demping i gaffelen

Modell D2 er utstyrt med støtabsorberende 
ricinusgafler. Dette betyr at du får en 
enda mer komfortabel og behagelig 
kjøreopplevelse. Sammen med de luftfylte 
bakdekkene gir dette god komfort og 
demping.

Justerbar ryggstøtte

Modell D2 har en høydejusterbar 
ryggstøtte som også kan vinkles for 
maksimal komfort for både korte og 
lange brukere. Ryggstøttedekselet 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

Ledsagerstyring Transporttrekk Ease trykkavlastende pute Krykkeholder

banolife.no
3

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

Armleneveske

Ryggsekk Regntrekk



Notater
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