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Tips på hur du enklast lastar in Eloflex i bilen. 
 
Nedan har vi sammanställt de vanligaste tillvägagångssätten baserat på information och tips från användare. 
 
1. Lyfta in den. Det allra vanligaste sättet att lasta in en Eloflex är så klart att fälla ihop och sedan lyfta in den i bilen. Nedan presenterar vi två varianter som många 
använder sig av, och som ger minimal påverkan på ryggen tack vare att man använder benen i lyftet. 
 
Variant 1: 

             
 
 
Variant 2: 

             
 

Fäll ihop din Eloflex och ställ den med 
hjulen mot bilens bagageutrymme. 

Böj dig över stolen och ta tag med 
båda händerna runt de böjda 
framhjulsrören. 

Böj dina knän och luta dig bakåt. Ta 
hjälp av benmusklerna när du lyfter 
upp Eloflexen till bagageluckans kant. 

Ställ bakhjulen på bilens kofångare 
eller på kanten på bagageluckan. 

Tippa stolen framåt in i bagaget på 
bilen. 

Frikoppla din Eloflex. Fäll sedan ihop 
den och ställ den med ryggen mot 
bilens bagageutrymme. 

Böj dig över stolen och ta tag med 
båda händerna runt armstödens 
infästningar. 

Böj dina knän och luta dig bakåt. Ta 
hjälp av benmusklerna när du lyfter 
upp Eloflexens bakhjul upp till 
bagageluckans kant. 

Ställ bakhjulen på bilens kofångare 
eller på kanten på bagageluckan. 
Härifrån kan du rulla in stolen i 
bagaget. 

Byt grepp. Ta tag runt framhjulens 
infästningar och rulla sedan in din 
Eloflex i bagaget via bakhjulen. 

Vänd  
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2. Häva in den. Det kanske bästa sättet att lasta in en Eloflex är att utnyttja hävstångseffekten. På så sätt behöver du inte lyfta mer än en tredjedel av Eloflexens vikt. 
Denna teknik kräver dock att du har en kombibil och att bagageluckans kant inte är högre än 55 cm. Tekniken bygger också på att du har en Eloflex med låsta tippskydd. 
  

             
 
 
 
 
 
3. Med hjälp av ramp. En ramp av något slag är ett bra hjälpmedel för att lasta in en Eloflex i bilen. Det här sättet är extra effektivt för dig som inte orkar lyfta tungt. Du 
kan till och med köra upp din Eloflex för rampen i hopfällt läge med hjälp av stolens motorer.  
 

             
 
 
 

Frikoppla din Eloflex. Ställ den med 
fotplattan mot bilens bagageutrymme. 

Ta tag runt ryggstödet och tippa 
stolen kraftigt bakåt. Rulla stolen 
framåt med hjälp av tippskyddens hjul 
tills framhjulen är inne i bagaget. 

Häv upp stolen på dess framhjul 
genom att lyfta i ryggstödet. Häng 
stolen halvvägs in i bagaget genom 
att vila batterilådan mot kofångaren. 

Lossa låshaken på din Eloflex och fäll 
sedan ihop den in i bagaget genom 
att vika ryggstödet framåt. 

Byt grepp. Ta tag runt tippskydden 
och skjut in din Eloflex i 
bagageutrymmet. 

Lägg ut rampen med rätt avstånd 
mellan de två sidorna. 

Ställ stolen framför rampen med 
ryggen mot bilens bagage. Se till så 
att den inte är frikopplad. Kontrollera 
igen att avståndet mellan ramperna 
stämmer överens med bredden 
mellan bakhjulen. Fäll sedan ihop din 
Eloflex. 

Lyft stolen i framkant så att den står 
på bakhjulen. Du kan nu försiktigt 
backa upp din Eloflex för rampen 
med hjälp av joysticken. Använd 
lägsta hastighet och kör försiktigt. 

När du kommit över 
bagageutrymmeskanten kan du 
stänga av joysticken och skjuta in 
stolen sista biten. 

Användaren på bilden har köpt sina 
ramper på Jula. De är sedan 
modifierade genom att de kapats på 
mitten och ett gångjärn har 
monterats. Detta för att de skall gå att 
fälla ihop och därmed ta mindre plats 
i bagageutrymmet. 
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