
38
VÆGT I KG

40
RÆKKEVIDDE I KM

54
SIDDEHØJDE I CM

200
MAX BRUGERVÆGT I KG

400
EFFEKT I WATT

www.eloflex.dk

Eloflex model H er vores stærkeste model, specielt udviklet til vores tungere og 
højere brugere. En rummelig stol som kan tage brugere som vejer op til 200 kg.

	Sammenklappet
på 2 sek

 Lav vægt – 38 kg

 Kompakt & smidig

 Tag med i egen bil

 Lang kørestrækning

 Tag med på fly,
bus & tog

MODEL : H

Eloflex model H er en stærk el-kørestol som kan 
anvendes 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 fremkommelige stol. Ekstra kraftige 
motorer og dobbelt så stærke 
batterier giver overlegne præstationer.

Finesser som dobbelt affjerdring, ekstra stor fod-
støtte, luftfyldte dæk overalt, justerbare armlæn, 
komfortpude og plads til op til 3 batterier, er bare 
nogle af stolens finesser. 



MODEL : HUNIKKE EGENSKABER

DOBBELT AFFJEDRING
Køreegenskaberne i en model H er suverænt 
gode, selv på ujævne underlag. En af hem-
melighederne er de dobbelte fjedre som sid-
der på forgaflen og som giver en ekstra beha-
gelig kørekomfort. 

KRAFTIGE MOTORER
Model H har vores mest kraftfulde motorer 
på hele 400 watt hver. Teknikken som anven-
des er den nyeste med børsteløs konstruk-
tion som bruger mindre strøm og giver lavere 
vægt. Resultatet bliver længere rækkevidde 
og en bedre køreoplevelse.

EKSTRA RUMMELIG 
Model H er vores mest rummelige stol med 
rigeligt plads selv til de som er ekstra brede 
eller høje. Trinløst justerbare armlæn, stærk 
fodstøtte, og ekstra sædehøjde og længere 
ryglæn giver maksimal komfort.

SAMMENKLAPPELIG
En elkørestol som kan klare en brugervægt 
på 200 kg som stadig er sammenklappelig 
og kompakt, det er virkelig unikt. En vægt på 
under 40 kg giver dig mulighed for at tage den 
med i en almindelig bil. Det smidige format 
gør desuden at du kan komme igennem selv 
trange steder. 

SIKKERHED
Sikkekrheden er vigtig og derfor er model H 
udstyret med smarte og stærke vippebeslag 
som kan slås ud under transport. Desuden 
finder du et stærkt fæstnet sikkerhedsbælte 
som kan holde brugeren på plads i stolen.

KRAFTIGE HJUL
På denne model får du ekstra kraftige og bre-
de luftfyldte hjul, hvilket giver suverænt greb 
og fremkommelighed næsten uanset under-
lag. Desuden får du en mere behagelig ople-
velse når du kører på ujævne overflader som 
grusveje og brosten.

FAKTA MODEL : H
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VÆGT 38 kg

HASTIGHED 8 km/h

RÆKKEVIDDE 40 km per opladning

KØRETID 5 timer per opladning

MOTOR 2 x trinløs højeffektmotorer 

BATTERI 2 x Litium ION 20 AH / 24 V

BATTERIVÆGT 3,2 kg stk.

OPLADNINGSTID 5 timer

EFFEKT 2 x 400 Watt

VENDERADIUS 99 cm 

MAX HÆLDNING 12 grader

HJUL 9” foran (luft) / 13” baghjul (luft)

SIDDEHØJDE 54 cm

SIDDEBREDDE 51 cm

SIDDEDYBDE 51 cm

BRUGERVÆGT Max 200 kg

JOYSTICK Højre, venstre eller på ryglæn

SÆDE Aftageligt med aftageligt betræk

RYGLÆN Justerbart stof 

MÅL 103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)

MÅL SAMMENKLAPPET  83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)

GARANTI 2 år

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


