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Genom Eloflex F har vi gjort marknadens mest 
populära elrullstol ännu bättre. Justerbart rygg-
stöd med flera olika vinklar och ett rundat ryggrör 
ger ökad sittkomfort. Ett nytt smart fotstöd med 
dubbla leder, som innebär att det kan vikas in 
under sitsen, ger enklare i- och urstigning. 
Modell F har tre olika sittbredder för att 
på så sätt passa flera olika användare.

Den moderna tekniken med borstlösa 
kraftiga motorer och dubbla litiumbat-
terier som standard ger överlägsna 
köregenskaper och en körsträcka på 
över 30 km. Enkelt hopfällbar på några 
sekunder i kombination med låg vikt gör att du 
kan ta med den i din egen bil eller på flyg, båt, 
tåg och buss. Stora luftpumpade bakhjul ger 
komfort även på ojämna underlag och den här 
modellen fungerar lika bra inne som ute.

	Hopfällbar på 2 sek

 Låg vikt – 26 kg

	Kompakt & smidig

	Ta med i egen bil

	Lång körsträcka

	Ta med på flyg, 
 buss & tåg

MODELL : F

Eloflex modell F är en utveckling av vår mest populära modell L-Plus. Baserat 
på våra användares synpunkter har vi gjort en fantastisk elrullstol ännu bättre.



MODELL : FUNIKA EGENSKAPER

SMART FOTSTÖD
Modell F har fått ett nytt smart fotstöd med 
dubbla leder vilket innebär att det kan vikas in 
under sitsen. På så sätt undviker man att det 
är i vägen vid i och urstigning. Fotstödet kan 
monteras i två höjder.

HOPFÄLLBAR
Det mest unika med Eloflex modeller är att de 
enkelt kan fällas ihop på några få sekunder. 
Det kompakta formatet i kombination med den 
låga vikten tack vare aluminium-konstruktio-
nen gör den enkel att ta med i bil och på flyg.

FÄLLBAR RYGG
Modell F har ett justerbart ryggstöd som kan 
vinklas i tre olika fasta positioner för optimal 
sittkomfort. Ryggstödets vinkel justeras med 
ett enkelt handgrepp för ökad sittvariation

DUBBLA BATTERIER
Dubbla batterier ingår alltid som standard när 
du väljer en elrullstol från Eloflex. Det betyder 
dubbelt så mycket kraft och effekt. Med en 
Eloflex kommer du över 30 km på en enda 
laddning och du får över 5 timmars effektiv 
användning.

BÖJT RYGGRÖR
För ökad sittkomfort har modell F fått ett rygg-
rör som är rundat bakåt så att det inte tar i 
ryggen när man sitter i stolen. Detta ger bättre 
ergonomi och bekvämare sittställning.

LUFTFYLLDA HJUL
På den här modellen får du stora 12 tums luft-
fyllda bakhjul vilket ger överlägset grepp och 
framkomlighet oavsett underlag. Dessutom 
får du en bekvämare upplevelse när du köp 
på ojämna underlag som grusvägar och kul-
lersten.

FAKTA MODELL : F
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VIKT 28 kg

HASTIGHET 6,5 km/h

RÄCKVIDD 30 km per laddning

KÖRTID 5 timmar per laddning

MOTOR 2 x borstlös högeffektsmotor

BATTERI 2 x Litium ION 10 AH / 24 V

BATTERIVIKT 1,6 kg styck

LADDNINGSTID 3 timmar

EFFEKT 2 x 250 Watt

VÄNDRADIE 78 cm

MAX LUTNING 9 grader

HJUL 8" fram (massiva) / 12" bak (luft)

SITTHÖJD 52 cm

SITTBREDD 45/50/55 cm

SITTDJUP 43-48 cm

BRUKARVIKT Max 120 kg

JOYSTICK Höger, vänster eller på ryggstöd

DYNA Löstagbar. Avtagbart fodral

RYGGSTÖD Justerbar vinkel och klädsel

MÅTT 95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)

MÅTT HOPFÄLLD 75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)

GARANTI 2 år

Läs mer och se våra filmer på www.eloflex.se


