En helt ny generation af el-kørestole

”Endelig en praktisk og anvendelig el-kørestol til Os
som har svært ved at gå og som vil ha’ friheden tilbage.
Med Eloflex bliver livet lidt lettere”

Eloflex er noget helt nyt
En sammenklappelig el-kørestol med unikke egenskaber
som du nemt tager med i bilen og på rejse.

SAMMENKLAPPELIG
Eloflex intelligente konstruktion gør den nem at klappe sammen på
få sekunder. Ligesom en klapvogn folder man stolen sammen til det
der kan sammenlignes med en mellemstor rejsetaske. 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. Eloflex kan stadig rulle i sammenklappet stand,
hvilket gør at den er ekstremt let at flytte rundt på i sammenklappet
stand.

LETVÆGT
Takket være en højkvalitets letvægtsramme i aluminium vejer Eloflex
kun 26 kg inklusive et batteri. Dette skal sammenlignes med en traditionel el-kørestol som vejer imellem 80 – 150 kg. Eloflex’ lave vægt
betyder også at dens rækkevidde 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 afhængig af
Sygetransport og Handikapkørsel - Eloflex giver dig friheden tilbage.

KOMPAKT
Det smarte kompakte design gør Eloflex til et ligeså smidigt alternativ
til manuel kørestol. Venderadius er lille og præcisionen høj, hvilket
betyder at du let kan navigere rundt i butikker, restauranter og andre
steder med lidt plads. Du kommer til at fylde mindre og du kan køre
ind på toaletter og du kører igennem de smalleste døråbninger. Din
Eloflex fungerer lige godt indedørs som udendørs.

Smart teknik
og unikke egenskaber gør
Eloflex til markedets mest
brugervenlige elkørestol.

MODERNE
TEKNIK

TESTET
OG GODKENDT

TAG MED I BIL
OG PÅ REJSE

Eloflexstolene er små vidundere. Vi har kombineret intelligent ingeniørkunst, ny teknologi
og moderne materialer til en fuldendt og
optimal el-kørestol. Vores stole har gennemgående høj kvalitet og super siddekomfort.
Precisionen er høj hvilket betyder overlegen
stabilitet og gode køreegenskaber.
Den smarte sammenklappelige konstruktion
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 kørsel ) på en enkelt
opladning.

Kvalitet og holdbarhed er vigtige egenskaber for os hos Eloflex. Derfor har vi ladet
uafhængige testinstitutter teste og evaluerer
vores sammenklappelige el-kørestole. Eloflex
har bl.a. gennemgået EN12184 testen,
den er godkendt af Lægemiddelstyrelsen 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. 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.

Nu kan du som er afhængig af din elkørestol endelig tage egen bil. En sammen
klappelig el-kørestol fra Eloflex klappes
sammen og foldes op på få sekunder, og
den lave vægt gør at den er let at tage med.
Perfekt for dig som vil tage din el-kørestol
med i sommerhus, eller på tur med bilen.
Eloflex kan desuden checkes ind på flyet og
tage med i toget eller bussen. Med batterier
som er fly-godkendt, den kompakte størrelse
og lave vægt bliver rejsen nem. Vel fremme
ved rejsemålet kan du transportere den i
lejebil og i almindelig taxa. På hotelværelset
optager din Eloflex kun minimal plads.

Lad ikke svage ben holde dig tilbage,
fortsæt med at leve et aktivt liv
med køreture, rejser og
udflugter med bilen.

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

En smart el-kørestol

Få friheden tilbage

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 flyrejsen, 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. At kunne bevæge sig ud i den friske luft, gå en
tur for at mærke solens varme stråler skulle være en menneskeret.
Med en sammenklappelig el-kørestol fra Eloflex er det nu også
muligt for dig som har svært ved at gå.
Nogle af de som bruger Eloflex har
haft et hjerteslag, blodprop i hjernen,
andre har MS, muskeldystrofi eller
Parkinsons og mange er bare blevet
ældre og har svært ved at gå.

Denne stol henvender sig til alle grupper såsom: Aktive kørestolsbrugere
som søge en komplementerende smidig el-kørestol. Ældre som ønsker
sig friheden til at bevæge sig også selv om benene svigter. Svagere
kørestolsbrugere som ikke selv kan køre en manuel kørestol.

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.

Alle siger det samme. Eloflex har givet dem friheden tilbage og dermed
er deres livsglæde blevet forøget
og deres liv har ændret sig til det
bedre. Vi forstår naturligvis at Eloflex
sammenklappelige el-kørestole ikke
er det rigtige for alle, men vi ved at
den passer til rigtig mange mennesker.

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 lejebilen. 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!

Karin Eriksson
Eloflex har det seneste år gjort mig lykkelig! Jeg er super tilfreds.
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 behov 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 prøvekabinerne. 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 ). Jeg kan virkelig anbefale Eloflex.

Fredrik Asklund,
For mig har Eloflex været som at blev født påny. Stolen er smidig og fungerer
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
klappes 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!

Ewa-Marie Bengtsson
Jeg har været i London og der gik det fint med at
komme frem på gader, i museer og seværdigheder.
Har tidligere været både i Barcelona og på de Kanariske Øer, rejser og oplevelser som aldrig ville have
været mulige uden min Eloflex sammenklappelige elkørestol. Denne stol er helt fantastisk, takket være den
er man i del af gruppen igen når man er ude og rejse. Vi
planlægger en ny rejse til sommer, denne gang til Italien.

Modeller
Der findes en Eloflex til alle brugere.
Der spiller ingen rolle om du er ung,
gammel, stærk eller svag.

Eloflex L-Plus som er vores mest populære
model, er valget for vores aktive brugere som holder af at
være ude i den friske luft, som kører på ujævne overflader ( grus, græs, brosten o.s.v. ) og som også er meget
ude om vinteren. Den har kraftige motorer, 12 tommer
luftfyldte baghjul og 8 tommer massive gummehjul foran.

L-Plus

M-Plus

Eloflex L er originalen som med sin siddehøjde på
52 cm passer til de fleste brugere. Integreret væltesikring,
dobbelte batterier, lille venderadius og kompakt udforming gør L modellen til det perfekte valg inde som ude.
Foldbare armlæn og fodstytte gør den let tilgængelig.

L

Eloflex M-Plus er en populær model for vores
lidt tungere brugere ( brugervægt max 150 kg ). Med en
lavere siddehøjde end L modellen er denne model også
velegnet til brugere med kortere ben. Denne model
anbefales til hospitaler, alderdomshjem og seniorboliger.

Fakta
MODELL

Eloflex M-plus

Eloflex L

Eloflex L-Plus

26 kg

26 kg

26 kg

6,5 km/h

6,5 km/h

6,5 km/h

30 km

30 km

30 km

Motor

2x trinløs højeffektmotor

2x trinløs højeffektmotor

2x trinløs højeffektmotor

Batteri

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

2x Litium Ion 10 Ah / 24 volt

1,6 kg

1,6 kg

1,6 kg

3 tim

3 tim

3 tim

2 x 250 watt

2 x 200 watt

2 x 250 watt

80 cm

76 cm

78 cm

Forhjul

8” massive

8” massive

8” massive

Baghjul

12” luft

10” massive

12” luft

Siddehøjde

47 cm

52 cm

52 cm

Sædebredde

46 cm

46 cm

46 cm

Sædedybde

43 cm

43 – 48 cm

43 – 48 cm

Brugervægt

Max 150 kg

Max 120 kg

Max 120 kg

Venstre, højre eller på ryglæn**

Venstre, højre eller på ryglæn**

Venstre, højre eller på ryglæn**

Dyne

Aftagelig. Aftageligt hylster

Aftagelig. Aftageligt hylster

Aftagelig. Aftageligt hylster

Ryglæn

Løfte - og sænke funktion

Justerbart trim

Justerbart trim

Vægt*
Hastighed
Rækkevidde

Batterivægt
Opladningstid
Effekt
Venderadius

Joystick

Mål

90 cm (H) x 64 cm (B) x 100 cm (D) 95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D) 95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)

-sammenklappet

75 cm (H) x 64 cm (B) x 40 cm (D)

70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)

75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)

Garanti

2 år

2 år

2 år

Artikelnr

7350006080029

7350006080067

7350006080043

32 990 kr

29 990 kr

32 990 kr

Salgspris inkl moms

* Totalvægt inkl et batteri / **Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør
Anbefalet lufttryk for baghjul på Plus-modeller = min 2 kg max 3 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.

Ekstraudstyr
Eloflex er en smart el-kørestol. Med vores ekstraudstyr kan du gøre
den endnu smartere og tilpasse den efter netop dine behov.

Hjælperstyring

Nakkestøtte

Transportdækken

Fodstøtte

Foldes sammen på få sekunder

1

2
3
4
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Besøg www.eloflex.dk for yderligere information,
film, billeder samt info om nærmeste forhandler.
Telefon: 5151 7788
Eloflex Danmark
Løvbjerggårdsvej 1 St. e-mail: info@eloflex.dk
web: www.eloflex.dk
2980 Kokkedal

En smart kørestol til alle

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

