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Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad informa-
tion och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfal-
digas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.
Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument 
och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand 
kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du 
vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på 
vår hemsida, www.eloflex.se På hemsidan finns också en 
specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor 
och svar. Adressen är www.eloflex.se/faq

Eloflex

Hammarbacken 4b

191 27 Sollentuna 

Telefon: 010-18 33 100

E-post: info@eloflex.se

Webb: www.eloflex.se

OBS! Kontakta alltid Eloflex för att boka tid före ett eventuellt besök.

Teknisk data
 MODELL ELOFLEX L ELOFLEX L-Plus

VIKT1 26 kg 26 kg

HASTIGHET 6,5 km/h 6,5 km/h

RÄCKVIDD 30 km 30 km

MOTOR 2 x borstlös högeffektsmotor 2 x borstlös högeffektsmotor

BATTERI 2 x Litium ION 10 AH / 24 V 2x Litium ION 10 AH / 24 V 

BATTERIVIKT 1,6 kg 1,6 kg

LADDNINGSTID 3 tim 3 tim

EFFEKT 2 x 200 Watt 2 x 250 Watt

VÄNDRADIE 76 cm 78 cm

MAX LUTNING 9 grader 9 grader

HJUL 8" fram (massiva) / 10" bak (massiva) 8” fram (massiva) / 12" bak (luft)

SITTHÖJD 52 cm 52 cm

SITTBREDD 46 cm 46 cm

SITTDJUP 43-48 cm 43-48 cm

BRUKARVIKT Max 120 kg Max 120 kg

JOYSTICK Höger, vänster eller på ryggstöd2 Höger, vänster eller på ryggstöd2

DYNA Löstagbar. Avtagbart fodral Löstagbar. Avtagbart fodral

RYGGSTÖD Justerbar klädsel Justerbar klädsel

MÅTT 95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D) 95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)

MÅTT HOPFÄLLD 70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D) 75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)

GARANTI 2 år 2 år

1) Totalvikt inklusive ett batteri. 2) Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör.  Rekommenderat lufttryck för bakhjul på plusmodeller = 2,5 kg.


