Eloflex model H
Elektrische rolstoel
€ 4.690,00
Eloflex H, ons krachtigste model, is speciaal
ontworpen voor iets zwaardere en langere
gebruikers. Met een ruime stoel en
fantastische rijeigenschappen is deze
rolstoel geschikt voor gebruikers met een
gewicht tot 200 kg.
Gratis verzending
ELOFLEX MODEL : H
Eloflex H is het bewijs dat niets onmogelijk is
met elektrische rolstoelen. Dit model
combineert de kracht, het comfort en de
ondersteuning die nodig is om gebruikers
met een gewicht tot 200 kg te vervoeren in
een enkele opklapbare rolstoel die in een
gewone auto past. Model H is een ruime
stoel met voldoende ruimte voor grotere
mensen. Brede en comfortabele stoelen, die
hoog genoeg zijn om langere mensen te
ondersteunen, zorgen voor een flexibele en
comfortabele rijhouding gedurende langere
perioden.
Model H is een meesterwerk van ontwerp en
technische kwaliteit. De maximale
duurzaamheid en een robuust ontwerp
maken van dit model onze gemakkelijkste
stoel om te gebruiken. De rolstoel is uitgerust
met vier grote en degelijke banden, extra
krachtige motoren en accu’s die twee keer zo
krachtig zijn voor superieure prestaties. De
gebruiker kan met deze stoel zelfs over de
meest oneffen oppervlakken navigeren,
waardoor dit model ook ideaal is als u op het
platteland woont.
De belangrijkste kenmerken zijn dubbele

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

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

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

vering, extra grote voetplaten, vier met lucht
gevulde banden, verstelbare armleuningen,
een comfortabel zitkussen en ruimte voor
maximaal drie accu’s.
OPKLAPBAAR IN 2 SEC.
LAAG GEWICHT – 38 KG
COMPACT EN FLEXIBEL
MEENEMEN IN UW AUTO
GROOT BEREIK – 40 KM
MEENEMEN IN BUS, TREIN EN BOOT
2 JAAR GARANTIE
GEWICHT = 38 kg
SNELHEID = 8 km/u
BEREIK = 40 km met een gewicht van 100 kg,
30 km met een gewicht van 200 kg
MOTOR = 2 x borstelloze motoren
MOTOREFFECT = 2 x 400 Watt
BATTERIJ = 2 x Lithium ION 20 AH / 24 V (480
wH)
BATTERIJGEWICHT = 3,2 kg
OPLAADTIJD = 5 uur
DRAAICIRKEL = 99 cm
WIELEN = 9″ voor (lucht) / 13″ achter (lucht)
STOELHOOGTE = 54 cm
STOELBREEDTE = 51 cm
STOELDIEPTE = 51 cm
MAX. BELASTING = Max 200 kg
JOYSTICK = rechts, links of rugleuning
KUSSEN = verwijderbaar
RUGLEUNING = verstelbaar
AFMETINGEN = 103 cm (H) x 66 cm (W) x 115

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.

cm (D)
AFMETINGEN OPGEKLAPT = 83 cm (H) x 66
cm (W) x 45 cm
GARANTIE = 2 jaar

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

