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En sammenklappelig el-kørestol med unikke egenskaber
som du nemt tager med i bilen og på rejse.

KOMPAKT
Det kompakte design gør Eloflex til et 
smidigt alternativ til manuel kørestol. 
Venderadius er lille og præcisionen høj, 
hvilket betyder at din Eloflex fungerer lige 
godt indedørs som udendørs. Du kom-
mer til at fylde mindre og du kan køre 
igennem de smalleste døråbninger. 

TAG MED I BIL
Nu kan du som er afhængig af din el-
kørestol endelig tage egen bil. En samm-
enklappelig el-kørestol fra Eloflex klappes 
sammen og foldes op på få sekunder, 
og den lave vægt gør at den er let at tage 
med. Eloflex kan desuden checkes ind 
på flyet og tage med i toget eller bussen. 

Eloflex er noget helt nyt

SAMMENKLAPPELIG
Eloflex intelligente konstruktion gør 
den nem at klappe sammen på få 
sekunder. Den fylder ikke meget og 
sammen den lave vægt bliver den let 
at løfte ind i bilen, at gemme væk i 
garderoben når den ikke er i brug eller 
ved indcheckning i lufthavenen. 



SMART TEKNIK OG 
UNIKKE EGENSKABER 
gør Eloflex til markedets mest brugervenlige elkørestol

LETVÆGT

Takket være en højkvalitets 
letvægts ramme i aluminium vejer 
Eloflex kun 26 kg inklusive et bat-
teri. Dette skal sammenlignes med 
en traditionel el-kørestol som vejer 
imellem 80 – 150 kg. Eloflex’ lave 
vægt betyder også at dens ræk-
kevidde bliver længere og at stolen 
bliver lettere at manøvrere. Den lave 
vægt og kompakte størrelse gør 
den let at løfte ind i din egen bil. 
Endelig slipper du for at være af-
hængig af Sygetransport og Handi-
kapkørsel - Eloflex giver dig friheden 
tilbage.

TESTET OG GODKENDT

Kvalitet og holdbarhed er vigtige 
egenskaber for os hos Eloflex. Der-
for har vi ladet uafhængige testinsti-
tutter teste og evaluerer vores sam-
menklappelige el-kørestole. Eloflex 
har bl.a. gennemgået EN12184 
testen, den er godkendt af Læge-
middelstyrelsen i Sverige som et 
medicinteknisk produkt, den er 
CE-godkendt, testet og godkendt 
ifølge ISO-7176 samt IEC-60601 
og batterierne er flygodkendt ifølge 
UN38. 

MODERNE TEKNIK

Vi har kombineret intelligent inge-
niørkunst, ny teknologi og moderne 
materialer til en fuldendt og optimal 
el-kørestol. Vores stole har gen-
nemgående høj kvalitet og super 
siddekomfort. Precisionen er høj 
hvilket betyder overlegen stabili-
tet og gode køreegenskaber. Den 
smarte sammenklappelige kon-
struktion gør el-kørestolen ekstra 
brugervenlig og felksibel samtidigt 
med at de kompakte mål giver lige 
så stor tilgængelighed og frihed 
som en manuel kørestol. En Eloflex 
kan køre over 30 km (5 timers kør-
sel) på en enkelt opladning.

”Med en gennemtestet og godkendt 

el-kørestol fra Eloflex kan du altså 

føle dig tryg og sikker. 

Når du vælger Eloflex får du beviseligt 

høj kvalitet og stor pålidelighed.”



Med hjælp af Eloflex’ sammenklappelige el-kørestol 
kan du leve dit liv på dine egne vilkår.

En smart el-kørestol

Eloflex er el-kørestolen som passer til al slags brug. Klap den 
sammen på få sekunder, tag den med i din egen bil eller på fly-
rejsen, med toget eller bussen. Eloflex giver dig som har svært 
ved gå friheden tilbage. 

Frihed handler om øget livsglæde, om at have det godt, om at 
more sig og klare sig selv. Det er noget som mange synes er 
indlysende man kan være svært for den som mangler styrke og 
muskler i benene. Denne stol henvender sig til alle grupper så-
som: Aktive kørestolsbrugere som søge en komplementerende 
smidig el-kørestol. Ældre som ønsker ig friheden til at bevæge 
sig også selv om benene svigter. Svagere kørestolsbrugere 
som ikke selv kan køre en manuel kørestol.

Eloflex - Din bedste ven

Mange får svært ved at gå som man bliver ældre eller rammes 
af sygdom, men det behøver ikke at betyde at du skal tilbringe 
tiden indendørs eller må fravælge ting du lavede tidligere. 

Takket være Eloflex kan du nu tage i sommerhus, tage din egen 
bil til familie og venner eller bestille ferierejsen, selvom dine ben 
begynder at svigte. Med Eloflex kan du køre en tur i naturen, 
hilse på børnebørnene, tage på restaurant eller køre en tur med 
campingvognen. 

Med en sammenklappelig el-kørestol beholder du din frihed, 
livet bliver lettere og behøver ikke at undvære det som gør livet 
sjovt. Eloflex bliver din bedste ven. 

Lad ikke svage ben holde dig tilbage
– fortsæt med at leve et aktivt liv med køreture, 

rejser og udflugter med bilen.



MODELLER
Der findes en Eloflex til alle brugere. Der spiller ingen rolle om du er ung, 
gammel, stærk eller svag. Fælles for alle modeller er, at de er konstrueret i 

aluminium, som giver en exceptionelt lav vægt.

SAMMENKLAPPELIG
Det mest unikke med Eloflex 
modeller er, at de let klappes 
sammen på bare få sekun-
der. Det kompakte format 
kombineret med kørestolens 
lave vægt, takket være alumi-
niumskonstruktionen, gør at 
den er let at transportere både 
i bil, tog og fly.

DOBBELTE BATTERIER
Dobbelte batterier er standard 
i alle modeller, når du vælger 
en Eloflex elkørestol. Hvilket 
betyder dobbelt så meget 
strøm og kraft. Med en Eloflex 
kan du køre 30 km på bare 
en enkelt opladning, og du får 
over 5 timers effektiv brug.

LUFTFYLDTE HJUL
På flere modeller får du store 
12 tommer luftfyldte baghjul, 
som giver et perfekt vejgreb 
og gør at du kan komme frem 
uanset overfladens beskaf-
fenhed. Derudover får du en 
mere behagelig oplevelse, når 
du kører på ujævne overflader 
som grusveje og brosten.

POWER
Eloflex har 2 kraftige motorer, 
der hver yder 250 watt. Der er 
anvendt den nyeste teknologi 
med børsteløs konstruktion, 
hvilket betyder at der bruges 
mindre strøm og giver lavere 
vægt. Resultatet er en læng-
ere rækkevidde og en bedre 
køreoplevelse.

FOLD OP
For at gøre det lettere at kom-
me ind og ud af kørestolen, 
har vi valgt at lave et design, 
hvor begge armlæn nemt kan 
foldes op. Selv fodstøtten kan 
foldes op, så du kommer let 
ind og ud af din Eloflex.

SIKKERHEDSELE
Sikkerhed er vigtig for os på 
Eloflex, og derfor leveres alle 
vores modeller med en juster-
bar sikkerhedssele, der holder 
dig som brugeren på plads, 
hvis uheldet skulle være ude.

VÆLTESIKRING
Alle Eloflex-modeller har fast-
monteret væltesikring, der 
forhindrer stolen i at vippe ba-
gover. Dette giver en sikrere 
tur og reducerer risikoen ved 
kørsel op over kanter og på 
fortove.

VASKBART BETRÆK
Betrækket på ryglænet og sid-
depuden kan maskinvaskes 
for at opnå maksimal hygiejne. 
Under sædet er der placeret 
en praktisk taske, som kan 
bruges til opbevaring af diverse 
fornødenheder, der skal bru-
ges på turen.



SMART FODSTØTTE
Model F har fået en ny smart fot-
støtte med dobbelte led som be-
tyder at den kan foldes ind under 
sædet. På den måde undgår man 
at det kommer i vejen ved ind- o 
gudstigning. Fodstøtten kan mon-
teres i to højder.

JUSTERBAR
Ryglænet er justerbart og for lette-
re ind- o gudstigning har desuden 
valgt at lave en konstruktion hvor 
begge armlæn kan slås op. Selv 
fodstøtten kan foldes op, for at du 
kommer sikkert ind og ud af din 
Eloflex.

BØJET RYGSTØTTE
For øget siddekomfort er model 
F blevet udstyret med en rygstøt-
te som er afrundet bagud, så det 
ikke berører ryggen når man sidder 
i stolen. Dette giver en forbedret 
ergonomi og mere bekvem sidde-
stilling.

Eloflex F er en videreudvikling af markedets mest populære el-kørestol. Med unik-
ke egenskaber som sammenklappelig kompakt og et aluminiumstel med lav vægt 
passer denne model til de allerfleste uanset alder, behov og anvendelsesområde.

Den moderne teknik med børsteløse kraftige motorer og 
dobbelte litiumbatterier som standard giver suveræne 
køreegenskaber og en kørestrækninng på over 30 km.  

Du klapper den let sammen på få sekunder og den lave 
vægt betyder at du kan tage den med i din egen bil. 
IATA flygodkendte batterier betyder desuden at du kan 

tage den med på flyrejsen. De store luftfyldte baghjul gi-
ver super behagelig kørsel selv på ujævne overflader og 
denne model fungerer lige godt inden- som udendørs. 
Justérbart ryglæn, afrundet rygbøjle og 3 forskellige 
siddebredder øger siddekomforten. De smarte fodstøt-
ter og armlæn kan slås op så du let stiger ind og ud af 
din Eloflex.

VÆKT I KG RÆCKEVIDDE I KM SÆDEHØJDE I CM MAKS. BELASTNING I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

26 30 52 120 2 x 250 29 990 KR

Model F



VÆKT I KG RÆCKEVIDDE I KM SÆDEHØJDE I CM MAKS. BELASTNING I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

28 25 51 120 2 x 250 27 990 KR

FODSTØTTE
Denne model er udstyret med klas-
siske fodstøtter, der kan foldes op 
individuelt. Hvis du gerne vil have 
mere plads, når du skal ind og ud af 
stolen, kan fodstøtterne foldes til side 
eller helt fjernes. Perfekt også når du 
sidder i stolen ved spisebordet.

KRYDSKONSTRUKTION
Denne model foldes sammen ved 
at løfte sædet. Samtidigt er der 
mulighed for at læsse stolen ind i 
en almindelig bil ved også at folde 
kørestolens ryglæn sammen. En 
foldbar model X tager kun ganske 
lidt plads, når den ikke er i brug.

RYGBØJLE
De klassiske krygbøjle bagpå ryg-
lænet gør det nemt for slægtninge 
eller plejere at manøvrere stolen 
rundt manuelt. Kørestolen kan 
også bruges som rollator, hvis bru-
geren har brug for støtte under kor-
tere afstande.

Eloflex model X er en helt ny model med en unik konstruktion specielt designet 
til vores ældre brugere. Grundkonstruktionen er baseret på den velprøvede og 

populære krydsteknik. Stolen klappes let sammen, når man løfter sædet.

Model X er udstyret med de almindelige fodstøtter der 
kan slås op, fodstøtterne kan svinges ud eller helt fjer-
nes, for at gøre det lettere at komme ud af eller ned i 
stolen. Ryglænet i model X kan justeres med forskellige 
hældningsgrader, hvilket er særligt vigtigt for dem, der 
sidder længe og ofte i stolen. Armlænene kan monte-
res i to forskellige højder.

En model der kan bruges af alle, men som er specielt 
designet til vores senior brugere. Stolen er også sær-
deles velegnet til plejehjem, sygehuse og andre steder 
i sundhedsvæsenet. 
Model X kan med fordel suppleres med en af vores 
hjælper-remote-styringer, så hjælperen kan gå bagved 
eller ved siden og styre.

Model X



Eloflex model H er en stærk el-kørestol som kan anvendels af brugere på op til 
200 kg. men som samtidigt kan klappes sammen og tages med i egen personbil.

 

Model H er en rummelig stol med godt med plads til 
den fuldvoksne bruger. Den har ekstra siddebredde, 
ekstra siddehøjde og en konstruktion som giver en 
behagelig og bekvem kørestilling selv for de højeste af 
vores brugere. Maximal holdbarhed og en rubust ud-
førelse gør yderligere denne model til vores mest frem-

kommelige stol. Ekstra krafitige motorer og dobbelt så 
stærke batterier giver overlegne præstationer. 
Finesser som dobbelt affjerdring, ekstra stor fodstøtte, 
luftfyldte dæk overalt, justerbare armlæn, komfortpude 
og plads til op til 3 batterier, er bare nogle af stolens 
finesser.

Model H

Eloflex P har en elektrisk vippefunktion i sædet som letter ind- og udstigning. Den 
unikke oprejsningsfunktion hjælper den med svage ben, at komme op og stå. 

Model P er udviklet for den som har svært ved at rejse 
sig op fra en almindelig stol. Med elektrisk løftehjælp 
bliver manøvren både lettere og mere sikker.  Model P 
har også en lidt højere siddehøjde end vores øvrige mo-
deller, hvilket gør ind- og udstigning lidt lettere.  

Model P egner sig også udemærket til de lidt højere 
brugere på grund af siddehøjden og muligheden for at 
forhøje ryglænet trinløst. Den stabile og kraftfulde ram-
mekonstruktion giver en maksimal brugervægt på op 
til hele 160kg hvilket gør at denne model er populær 
blandt de lidt tungere brugere. 

Model P
VÆKT I KG RÆCKEVIDDE I KM SÆDEHØJDE I CM MAKS. BELASTNING I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

38 40 54 200 2 X 400 44 990 KR

VÆKT I KG RÆCKEVIDDE I KM SÆDEHØJDE I CM MAKS. BELASTNING I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

28 30 54 160 2 X 250 32 990 KR



REK PRIS

11 990 KR

Model W

Model W er en ny type intuitiv hjælperstyring som gør at elkørestolen følger  
hjælperens mindste bevægelser når man går bagved og styrer stolen. 

Vi kalder det for intuitiv hjælperstyring men i virkelig-
heden er det noget så enkelt som et styrehåndtag som 
kontrollerer elkørestolens bevægelser. 
Det unikke er at der ikke kræves nogle som helst kræf-

ter for at køre eller styre stolen. Signaler fra det be-
vægelsesfølsomme håndtag styrer elkørestolens moto-
rer og får den til at bevæge sig helt efter den som går 
bagved elkørestolen

Eloflex L er originalen der passer til de fleste brugere. Denne model har 
punkteringsfrie dæk på alle hjul, som sikre en tryg og sikker køretur. 

De massive 10 tommer bagdæk giver en god frem-
kommelighed både ude og inde, og fungere perfekt på 
de fleste underlag. Men hvis du har til hensigt at køre 
meget på ujævne overflader som grusveje, skovstier, 
græsplæner og brosten, kan du med fordel vælge mo-
del L-Plus. Det kompakte design og markedets minds-

te venderadius gør model L nem at navigere rundt med 
selv under trænge forhold. Sammenklappet er denne 
kørestol vores mindste model, hvilket betyder, at den 
tager meget lidt plads i bilen og derhjemme. Model L 
kan let gemmes væk i garderoben, når den ikke skal 
bruges.

Model L

VÆKT I KG RÆCKEVIDDE I KM SÆDEHØJDE I CM MAKS. BELASTNING I KG EFFEKT I WATT REK PRIS

26 30 52 120 2 X 200 27 990 KR



ELOFLEX NAKKESTØTTE
Nakkestøtten gør din Eloflex mere in-
duviduelt tilpasset og brugbar, selv for 
de brugere som har brug for lidt ekstra 
støtte til hoved og nakke. Nakkestøtten 
har mange indstillingsmuligheder og kan 
tilpasses til efter den enkelte brugers 
ønsker og behov takket være sin smarte 
fastgørelse. Med en nakkestøtte på din 
Eloflex har du en behagelig sidde- og 
kørestilling.

HJÆLPER REMOTE STYRING
Hjælper remote styring er et forlænger-
stykke med fæste som gør at du kan 
montere dit joystick på ryglænet af din 
Eloflex. Med den påmonteret kan den 
hjælper som går bagved eller ved siden 
af dig styre kørestolen med joystik’en, 
og du sidder bare og nyder turen. En 
perfekt og efterspurgt løsning for ældre 
brugere og for brugere som pga visse 
sygdomstilfælde ikke selv er i stand til at 
styre kørestolen.

PREMIUM PUDEN AIRPAD
Premium puden Airpad er en fantastisk 
siddepude som øger komforten i din Eloflex. 
Ved hjælp af et intelligent luftkammer i 
kom bi nation med viskose-elastiskt skum 
og en ventil kan pudens fasthed indstilles 
til ønsket hårdhed. Airpad passer til alle 
Eloflex elkørestole, klarer 150 kg bruger-
vægt og er 8 cm høj. Airpad er en luftfyldt 
etkammerpude som reguleres med en 
ventil. Ved at lukke luft ud af pudens luft-
kammer bliver den blødere at sidde på. 

EKSTRAUDSTYR
Eloflex er en af markedets smarteste elkørestole. 

Egenskaber som letvægt, smart, kompakt og sammenklappelig 
gør den unik. Med vores ekstraudstyr kan du gøre din Eloflex 

endnu mere smart og endda tilpasse den efter 
dine egne , individuelle behov.

ELOFLEX TASKE
Tasken er det perfekte tilbehør til dig som vil 
passe ekstra godt på din Eloflex når den skal 
fragtes, som når du checker ind i lufthavnen el-
ler lægger den i bilen. Tasken er sort og lavet 
af slidstærk nylonvævning. Man trækker tasken 
ned over Eloflex’en når den står sammenklappet 
og lukker den ved at bruge velcro luk under sto-
len. Tasken har 2 håndtag.

JUSTERBART FODSTØTTE
Nu kan du købe en justérbar fodstøtte til din 
Eloflex elkørestol. Dobbelte fæstninger betyder 
at du kan montere fodstøtten i to forskellige høj-
der og derved forøge afstanden med ca 5 cm 
mellem fodstøtten og sædet. Perfekt for dig med 
lidt længere ben end de fleste. Eloflex fodstøt-
ter har bløde lægstøtter, anti-skridplade samt en 
kant for at holde hælen på plads.



Ewa-Marie Bengtsson

Jeg har været i London og der 
gik det fint med at komme frem 
på gader, i museer og sevær-
digheder. Har tidligere været 
både i Barcelona og på de Ka-
nariske Øer, rejser og oplevelser 
som aldrig ville have været mu-
lige uden min Eloflex sammenk-
lappelige elkørestol. Denne stol 
er helt fantastisk, takket være 
den er man i del af gruppen igen 
når man er ude og rejse. 

Det er let at forstå hvorfor en Eloflex kan påvirke  
hverdagen positivt for mange mennesker.

Dennis Johansson

Eloflex er den optimale el-
kørestol når man skal ud og 
rejse. Let at tage med på flyet 
helt uden omkostninger. Let og 
smidig på rejsemålet med sin 
kompakte størrelse. Fylder ikke 
meget på hotelværelset og i le-
jebilen. Dejligt at kunne klare sig 
selv uden nogen skubber på. 
Lang rækkevidde og let at køre. 
Har været i Thailand og USA 
flere gange. Aldrig mere manuel 
kørestol for mit vedkommende!

Fredrik Asklund

For mig har Eloflex været som at blev 
født påny. Stolen er smidig og funge-
rer både i vores lejlighed og ude i byen. 
Den bliver accepteret af flyselskaberne 
som almindelig baggage uden gebyr, og 
den lave vægt og det at den kan klap-
pes sammen gør den let at have med i 
biler og taxa. Eloflex anbefales på det 
varmeste, et fantastisk transportmiddel 
som giver dig din bevægelighed tilbage. 
Eloflex har ført mig hele vejen til alteret! 

Karin Eriksson

Eloflex har det seneste år gjort mig lyk-
kelig! Fik en frihed som jeg ikke kunne 
drømme om. Den gav mig et helt nyt liv 
og jeg har fået et helt nyt syn på mit be-
hov for at bruge kørestol. Dette er det 
optimale hjælpemiddel, jeg kan køre 
med kollektiv transport uden hjælp så 
let som ingenting og det fungerer perfekt 
i bussen. Jeg kan købe tøj i almindlige 
butikker og kan endda køre ind i prøve-
kabinerne. Jeg har været i Norge, boet i 
campinghytter og kørt på turiststier oppe 
på Trollstigen. Passer i baggaerummet 
på vores almindelige lille bil (Volvo S40).

FRIHET



MODEL F X H P L

Vægt 26 kg 28 kg 38 kg 28 kg 26 kg

Rækkevidde 30 km 25 km 40 km 30 km 30 km

Brugervægt 120 kg 120 kg 200 kg 160 kg 120 kg

Hastighed 6,5 km/h 6,5 km/h 8 km/h 6,5 km/h 6,5 km/h

Batteri 2 x Llitium ION 
10AH/24V

2 x Llitium ION 
7,5AH/24V

2 x Llitium ION 
20AH/24V

2 x Llitium ION 
10AH/24V

2 x Llitium ION 
10AH/24V

Venderadius 78 cm 88 cm 99 cm 85 cm 76 cm

Hjul  For
 Bag

8" massive
12" luft

8" massive
12" luft

9" luft
13" luft

8" massive
12" luft

8" massive
10" massive

Siddehøjde 52 cm 51 cm 54 cm 54 cm 52 cm

Sædebredde 45 / 50 / 55 cm 45 / 50 / 55 cm 51 cm 45 / 50 / 55 cm 45 / 50 / 55 cm

Sædedybde 43-48 cm 43-48 cm 51 cm 43-48 cm 43-48 cm

Mål H, B, D 95 x 63 x 100 cm 100 x 62 x 102 cm 103 x 66 x 115 cm 90 x 62 x 107 cm 95 x 59 x 99 cm

- sammenklappet 75 x 63 x 40 cm 76 x 32 x 78 cm 83 x 66 x 45 cm 74 x 62 x 40 cm 70 x 59 x 35 cm

Salgspris inkl moms 29 990 DKK 27 990 DKK 44 990 DKK 32 990 DKK 27 990 DKK

FLERE FAKTA

En smart kørestol til alle

Eloflex Danmark

Løvbjerggårdsvej 1 St.

2980 Kokkedal

Telefon: 5151 7788

e-mail: info@eloflex.dk

web: www.eloflex.dk

Ring altid inden du besøger os, så vi kan booke tid.

Besøg www.eloflex.dk for yderligere information, 
film, billeder samt info om nærmeste forhandler.

Totalvægt inkl et batteri . Anbefalet lufttryk for luftfyllde hjul = min 2,5 kg. Eloflex er klassisificeret som et medicinteknisk hjælpemiddel hos lægemiddelsstyrelsen i 
Sverige, den er CE-godkendt, testet og godkendt ifølge EN12184 og den opfylder gældende krav i loven for medicintekniske produkter.


