Eloflex model F
Elektrische rolstoel
€ 3.290,00
Eloflex model F is een van de best verkochte
elektrische rolstoelen op de markt. Met zijn
nog lichtere aluminium frame, opklapbaar
ontwerp en meerdere nieuwe unieke
kenmerken heeft het letterlijk de zorgsector
getransformeerd.
Gratis verzending

ELOFLEX MODEL : F

Specialist in onderhoud

Met de komst van Eloflex F is de best
verkochte elektrische rolstoel op de markt
nog beter geworden. Net als bij andere
modellen herstelt het de vrijheid en
mobiliteit voor duizenden gebruikers die
moeite hebben met lopen. Model F is over
het algemeen goed geschikt voor mensen
van alle leeftijden en met verschillende
behoeften of gebruik.

Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Dit model is standaard uitgerust met de
modernste technologieën, zoals borstelloze
krachtige motoren en dubbele
lithiumbatterijen, zodat u verzekerd bent van
superieur rijcomfort en een actieradius van
meer dan 30 km. Wilt u ergens naartoe rijden
met de auto? Klap het lichtgewicht
lichtmetalen frame in enkele seconden op en
neem het mee. Vliegtuiggoedgekeurde
batterijen betekenen ook dat u deze aan
boord van een vliegtuig kunt opbergen.
Grote, met lucht gevulde achterwielen
zorgen voor comfort, zelfs op oneffen
oppervlakken, zowel binnen als buiten. Voor
extra comfort beschikt de rolstoel ook over
een verstelbare rugleuning, een afgeronde
rugbuis en een zitting die op drie
verschillende breedtes kan worden versteld.

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

De slimme voetsteun en armleuningen
kunnen worden opgeklapt, zodat u
gemakkelijker in en uit de stoel kunt stappen.
OPKLAPBAAR IN 2 SEC.
LAAG GEWICHT – 26 KG
COMPACT EN FLEXIBEL
MEENEMEN IN UW AUTO
GROOT BEREIK – 30 KM
MEENEMEN IN BUS, TREIN, BOOT EN
VLIEGTUIG
2 JAAR GARANTIE

GEWICHT = 26 kg
SNELHEID = 6,5 km/u
BEREIK = 30 km
MOTOR = 2 x borstelloze motoren
MOTOREFFECT = 2 x 250 Watt
BATTERIJ = 2 x Lithium ION 10 AH / 24 V (240
Wh)
BATTERIJGEWICHT = 1,6 kg
OPLAADTIJD = 3 uur
DRAAICIRKEL = 78 cm
WIELEN = 8 inch voor (massief) / 12 inch
achter (lucht)

STOELHOOGTE = 52 cm
STOELBREEDTE = 45/50/55 cm
STOELDIEPTE = 43-48 cm
MAX. BELASTING = Max. 120 kg
JOYSTICK = rechts, links of rugleuning
KUSSEN = verwijderbaar
RUGLEUNING = verstelbaar
AFMETINGEN = 95 (H) x 63 (B) x 100 cm (D)
AFMETINGEN OPGEKLAPT = 75 (H) x 63 (B) x
40 cm (D)
GARANTIE = 2 jaar

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

