
28
VÆGT I KG

25
RÆKKEVIDDE I KM

51
SIDDEHØJDE I CM

120
MAX BRUGERVÆGT I KG

250
EFFEKT I WATT
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Grundkonstruktionen bygger på den gennemte-
stede og populære kryds-teknik. Stolen foldes let 
sammen ved at man løfter i sædet. 

Model X er udstyret med almindelige sammen-
klappelige fodstøtter som let svinges til siden eller 
fjernes for at få en nem og smidig ind- og udstig-
ning. Ryglænet på model X kan justeres i 
3 forskellige vinkler, noget som er ekstra 
vigtigt for de brugere som sidder længe 
og ofte i stolen. Armlæn kan desuden 
monteres i to forskellige højder.

Denne model passer helt sikkert til mange, 
men den er særligt udviklet med henblik på vores 
mange senior brugere. Modellen egner sig godt 
til brugere i ældreboliger og på plejecentre.  
Model X kan med fordel anvendes med en af 
vores forskellige Hjælperstyringsløsninger således 
at den person der går bagved, kan styre stolen. 

Eloflex model X er vores seneste skud på stammen i Eloflex familien. En helt ny  
model med unik konstruktion, specielt udviklet med hensyn til vores senior bugere.

	Sammenklappet  
 på 2 sek

 Lav vægt – 28 kg

 Kompakt & smidig

 Tag med i egen bil

 Lang kørestrækning

 Tag med på fly,  
 bus & tog

MODEL : X



MODEL : XUNIKKE EGENSKABER

FODSTØTTE
Denne model er udstyret med klassiske 

fodstøtter som kan flyttes enkeltvis. Ønsker 

man mere plads til ind- og udstigning kan 

forstøtten drejes til siden, eller helt tages af. 

Det er især praktisk når man sidder i stolen 

ved spisebordet.

KRYDSKONSTRUKTION
Denne model foldes let sammen ved at man 

løfter i sædet. Ryglænet kan også foldes 

sammen for at stolen bliver nemmere at få 

ind i en almindelig bil. En sammenklappelig X 

model fylder ikke meget ved opbevaring når 

den ikke bruges.

JUSTERBAR
For optimal sidde- og kørselskomfort kan 

stolen tilpasses brugerens behov. Siddebred-

de kan justeres i 3 bredder, fodstøtterne kan 

indstilles efter benlængde, og armlæn kan 

monteres i to forskellige højder og endelig 

kan ryglænet indstilles i tre forskellige vinkler.

DOBBELTE BATTERIER
Dobbelte batterier er alltid standard når du 

vælger en el-kørestol fra Eloflex. Det betyder 

dobbelt så meget kraft og effekt. Med denne 

model kører du 25 km på en enkelt opladning 

og du har mere end 4 timers effektiv kørsel.

HÅNDTAG
De klassiske håndtag bag på ryglænet gør 

det nemt for en ledsager at skubbe stolen 

manuelt. De er også gode hvis brugeren 

ønsker at anvende sin el-kørestol som rollator 

over kortere strækninger. 

LUFTFYLDTE HJUL
På denne model har du store 12” luftfylde 

baghjul som giver godt greb og køreegens-

kaber uanset underlag. Desuden får du en 

mere behagelig oplevelse når du kører på 

ujævne underlag som f.eks grusveje og 

brosten.

FAKTA MODEL : X
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VÆGT  28 kg

HASTIGHED  6,5 km/h

RÆKKEVIDDE  25 km per opladning

MOTOR  2 x trinløs højeffektmotorer 

BATTERI 2 x Litium ION 7,5 AH / 24 V

BATTERIVÆGT  1,6 kg stk.

OPLADNINGSTID  3 timer

EFFEKT  2 x 250 Watt

VENDERADIUS  88 cm 

MAX HÆLDNING  9 grader

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

SIDDEHØJDE  51 cm

SIDDEBREDDE  45 / 50 / 55 cm

SIDDEDYBDE  43 – 48 cm

BRUGERVÆGT  Max 120 kg

JOYSTICK  Højre, venstre eller på ryglæn

SÆDE  aftageligt med aftageligt betræk

RYGLÆN  Justerbart stof 

MÅL  100 cm (H) x 62 cm (B) x 102 cm (D)

MÅL SAMMENKLAPPET  76 cm (H) x 32 cm (B) x 78 cm (D)

GARANTI  2 år

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


