Eloflex model W
Elektrische rolstoel
€ 1.250,00
Deze unieke handgreep, gemonteerd op de
achterkant van de stoel, maakt het mogelijk
om de rolstoel intuïtief te sturen met behulp
van sensoren die de kleinste bewegingen
registreren.
Gratis verzending
ELOFLEX MODEL : W
Eloflex W is een baanbrekende innovatie die
het leven van elektrische rolstoelbedieners
vereenvoudigt. Dit unieke, bijna magische
stuursysteem maakt gebruik van sensoren
om de bewegingen van de persoon achter de
stoel te volgen en te monitoren. We noemen
het ‘intuïtieve zorgregeling’, maar in principe
is het een bewegingsgevoelige schuifgreep
die de richting en snelheid bijhoudt van de
persoon die achter de stoel loopt. Het unieke
is dat er geen kracht nodig is om de stoel te
besturen, omdat de bewegingsgevoelige
schuifgreep de geringste snelheids- of
richtingsveranderingen volgt.
Signalen van de schuifgreep leiden dan de
elektrische rolstoel en zorgen ervoor dat
deze zich in precies hetzelfde patroon
beweegt als de persoon achter de rolstoel.
Wie de stoel duwt, hoeft alleen maar een
hand op de greepstang te leggen en
beginnen met wandelen. Loop langzaam
naar voren en de stoel volgt. Beweeg sneller
en de stoel gaat ook sneller. Draai naar links
of rechts en de stoel bootst dit patroon na en
stopt als u dat doet. De stoel volgt zelfs de
beweging van de bestuurder op steilere
hellingen en remt automatisch af. Met de
intuïtieve zorgregeling is het alsof de stoel

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

de gedachten kan lezen van de begeleider
zonder het gedoe van zwaar duwen. Kortom,
de optimale bediening voor de begeleider!
PAST OP ALLE MODELLEN
INSTELBARE HOOGTES
EENVOUDIGE INSTALLATIE
TWEE SNELHEDEN
GEWICHT 3 KG

Bel ons: 0226-355546

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.

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

