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Eloflex har givet friheden tilbage til tusindvis af brugere 
som har svært ved at gå. Denne model passer til de 
allerfleste uanset alder, behov og anvendelsesområde.

Den moderne teknik med børsteløse kraftige moto-
rer og dobbelte Litium batterier 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 flygod-
kendte batterier betyder desuden at du kan 
tage den med på flyrejsen.

De store luftfyldte baghjul giver super be-
hagelig 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 fod-
støtter og armlæn kan slås op så du let stiger ind og 
ud af din Eloflex. 

MODEL : F

Eloflex F er en videreudvikling af markedets mest populære el-kørestol.  
Med unikke egenskaber som sammenklappelig, kompakt og et aluminiumstel 

med lav vægt har Eloflex forandret hjælpemiddelbranchen.

	Sammenklappet  
 på 2 sek

 Lav vægt – 26 kg

 Kompakt & smidig

 Tag med i egen bil

 Lang kørestrækning

 Tag med på fly,  
 bus & tog



MODEL : FUNIKKE EGENSKABER

SAMMENKLAPPELIG
Det mest unikke ved vores Eloflex modeller er 
at de let kan klappes sammen på få sekunder. 
Det kompakte format i kombination med den 
lave vægt takket være aluminium-konstruktio-
nen gør den enkel at tage med i bil og på fly.

DOBBELTE BATTERIER
Dobbelte batterier er altid standard når du væl-
ger en el-kørestol fra Eloflex. Det betyder dob-
belt så megen kraft og effekt. Med en Eloflex 
kører du over 30 km på en enkelt opladning 
og du får over 5 timers effektiv kørsel.

SMART FODSTØTTE
Model F har fået en ny smart fodstøtte med 
dobbelte led som betyder at den kan foldes 
ind under sædet. På den måde undgår man 
at det kommer i vejen ved ind- og udstigning. 
Fodstøtten kan monteres i to højder.

JUSTERBAR
Ryglænet er justerbart og for lettere ind- og
udstigning har vi desuden valgt at lave en kon-
struktion hvor begge armlæn kan slås op. Selv 
fodstøtten kan foldes op, for at du kommer 
sikkert ind og ud af din Eloflex.

KRAFTIGE MOTORER
Model F har 2 kraftfulde motorer på hele 250
watt hver. Teknikken som anvendes er den ny-
este med børsteløs konstruktion som bruger 
mindre strøm og giver lavere vægt. Resultatet 
bliver længere rækkevidde og en bedre køre-
oplevelse.

LUFTFYLDTE HJUL
På denne model får du store 12 tommers luft-
fyldte baghjul hvilket giver suverænt greb og 
fremkommelighed næsten uanset underlag. 
Desuden får du en mere behagelig oplevel-
se når du kører på ujævne overflader som 
grusveje og brosten.

FAKTA MODEL : F
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VÆGT  28 kg

HASTIGHED  6,5 km/h

RÆKKEVIDDE  30 km per opladning

KØRETID 5 timer per opladning

MOTOR  2 x trinløs højeffektmotorer 

BATTERI 2 x Litium ION 10 AH / 24 V

BATTERIVÆGT  1,6 kg stk.

OPLADNINGSTID  3 timer

EFFEKT  2 x 250 Watt

VENDERADIUS  78 cm 

MAX HÆLDNING  9 grader

HJUL  8” foran (massive) / 12” baghjul (luft)

SIDDEHØJDE  52 cm

SIDDEBREDDE  45 / 50 / 55 cm

SIDDEDYBDE  43 – 48 cm

BRUGERVÆGT  Max 120 kg

JOYSTICK  Højre, venstre eller på ryglæn

SÆDE  Aftageligt. Aftageligt betræk

RYGLÆN  Justerbar vinkel og betræk

MÅL  95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)

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

GARANTI  2 år

Læs mere og se vores video på www.eloflex.dk


