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Eloflex S1 hybrid scooter er designet 
for å enkelt transporteres i din 
egen bil og tas med på flyet uten 
å gå på kompromiss med de gode 
kjøreegenskapene, komforten og 
kvaliteten.

Med Eloflex scooter får du: en lettere 
scooter som er enkel å ta med deg, 
men som også kan kjøres utendørs 
i vanskeligere terreng. Eloflex S1 
er designet for å takle alle årstider, 
inkludert vintermånedene i det harde 
nordiske klimaet.

S1 hybrid scooter er sammenleggbar, 
akkurat som Eloflex berømte 
elektriske rullestoler, slik at du enkelt 
kan ta scooteren din med deg på 
turer. Ved å trykke på en knapp kan 
du også velge hvor lang scooteren 
skal være avhengig av miljøet du 
kjører. 

Eloflex S1 kan settes mellom 105-
120 cm i lengde. I lang stilling kan du 
kjøre raskt, stabilt og trygt selv på 
tøffere overflater. I kort posisjon blir 
scooteren mer kompakt og dermed 
lett å navigere i innendørs miljøer 
som i butikker eller restauranter.

Eloflex S1
Sammenleggbar hybrid scooter

Eloflex S1

Standardutstyr:

• Ratt med display
• Pute
• Standard hoftebelte
• Lader
• Nøkkel

Hms. nr. Art. nr. Beskrivelse

292280 7350006082009 Eloflex S1
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Oppslått Sammenlagt Sammenlagt oppstilt posisjon
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Eloflex S1 Tekniske data

Vekt 37,5 kg

Vekt inkl batterier 41 kg

Max brukervekt 120 kg

Hastighet 9 km/t

Rekkevidde 30 km

Motor 2x250W

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

Batterivekt 1,6 kg

Ladetid 3 timer

Hinderhøyde 10 cm

Max helling 9 grader

Svingradius 100 cm

Framhjul 12" luftfylte

Bakhjul 12" luftfylte

Sittehøyde m/pute 45-55 cm

Sittehøyde u/pute 43-53cm

Sittebredde 45 cm

Sittedybde 40 cm

Mål 85cm(h)x63cm(b)x105cm(d)

Mål sammenlagt 55cm(h)x63cm(b)x105cm(d)

Sammenleggbar

S1 hybrid scooter er sammenleggbar, akkurat som 
Eloflex berømte elektriske rullestoler, slik at du enkelt 
kan ta scooteren din med deg på turer.
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Unike egenskaper

Lengdejusterbar

Ved å trykke på en knapp kan du også velge hvor 
lang scooteren skal være avhengig av miljøet du 
kjører. Eloflex S1 kan settes mellom 105-120 cm i 
lengde. 

Sitt komfortabelt

Setet på Eloflex S1 er justerbart i høyden i tre 
posisjoner for å få deg til å sitte så komfortabelt som 
mulig. Den justerbare lengden hjelper deg også 
med å justere hvor langt unna styret er. 

Lett å navigere

Eloflex S1 er enkel å kontrollere, og du blir raskt 
vant til å kjøre den elektriske scooteren. Den klare 
skjermen og lett tilgjengelige knapper for gass, 
revers, belysning og brems gir deg en trygg og lett 
håndterbar scooter.

Lang rekkevidde

Den kraftige kombinasjonen av børsteløse doble 
motorer og doble litiumbatterier med høy effekt gir 
deg virkelig god tilgang samt en kjørelengde på 30 
km på en lading.

God fremkommelighet

Med Eloflex S1 får du en lettere scooter som er enkel 
å ta med deg, men som også kan kjøres utendørs 
i vanskeligere terreng. Eloflex S1 er designet for å 
takle alle årstider, inkludert vintermånedene i det 
harde nordiske klimaet.



Tilbehør

Beskrivelse HMS.nr. Art.nr.

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

Kjørerampe Modell 
L,L+,P,H,S1,D2

288891 7350006081958

Armlensveske Eloflex SD 295646 7350006082061

Ledsagerstyring modell A 291228 7350006083204

Krykkeholder med dobbelkopp 
Eloflex D2/P, stk

295464 EF-00161

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

Ease trykkavlastende pute Krykkeholder
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Armlensveske Ryggsekk Regntrekk



Notater
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