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E-Flex601 / FOLDBAR & TRANSPORTABEL ELKØRESTOL

E-FLEX601 er en smart foldbar letvægts el-kørestol, som styres med en Joystick enhed der kan være placeret
i højre eller venstre side af kørestolen, alt afhængig af hvad du som bruger ønsker. Den transportable el
kørestol giver dig muligheden for at være fleksibel både på job og i fritiden. Også udendørs når der køres på
fast underlag, da el-kørestolen har 2 kraftige 250W motorer monteret i baghjulene, har en max. hastighed
på 6km/t, og kan klare stigninger på 9°.
Vi kan anbefale denne smarte foldbare og transportable el kørestol til dig, som gerne vil have mulighed for
nemt, at kunne tage et hjælpemiddel med dig i bilen eller med på tog- eller flyrejse. Kørestolen vejer kun
28kg med batteri, og den er hurtig at folde ud og klappe sammen igen, helt uden brug af værktøj.
E-FLEX601 er med sin lille kompakte konstruktion et særdeles velegnet transporthjælpemiddel, især for
gangbesværede personer i kontormiljøer, virksomheder, indkøbscentre, sportshaller, hoteller etc….
Indstigning og udstigning af kørestolen er gjort lettere ved at sammenklappe både fodplade og armlæn. Elkørestolen har højdejusterbart ryglæn, et justerbart anti-tilt system, en elektromagnetisk bremsefunktion
som forhindrer tilbagerul på f.eks. ramper og stejle stigninger. Kørestolen har den en venderadius med
udslået fodplade, på kun ca. 1 mtr.
E-FLEX… el-teknik: Der anvendes ikke miljøforurenende bly-batterier, men nyeste Lithium Ion letvægts
teknologi. Batteriet er på hele 325Wh, hvilket giver en køredistance på 20~25km. Til batteriet hører der en
Lithium Ion batterilader, som er IP67 Class, dvs. 100% vandtæt og støvtæt. Den har dobbelt sikkerhedskontrol
som frakobler ladefunktionen 100% elektronisk, hvis man skulle glemme at frakoble laderen fysisk, når
batteriet er fuldt opladet.
Til el-kørestolen medfølger der en Remote Joystick Control Unit som gør det muligt for en hjælper at
fjernstyre kørestolen, eller hvis du er placeret borte fra din kørestol, så kan du starte kørestolen op og få den
til at komme til dig uden hjælp fra andre. En smart feature som er sjældent set….
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Her er så lige nogle ”high-lights” for hvad du kan forvente af E-FLEX601:
•
•
•

du får en foldbar elektrisk kørestol som er
lille og kompakt, transportabel og beregnet
til både inde- og udendørsbrug.
nemt at tage med op i lejlighed, og nem at
anbringe i værelse / skab når den ikke
anvendes.
et hjælpemiddel som giver dig stor frihed
og uafhængighed i det daglige, når du er
på arbejdet, på shopping eller på ferien.

•
•
•

•

du får et elektrisk køretøj som er nemt at
fragte i bilens bagagerum.
en køredistance mellem 20 og 25km.
et køretøj som er nem at manøvrere, og
med en lille venderadius. Medfølgende
ekstra remote control kan give dig optimal
fleksibilitet.
køretøjet har nyeste elektromagnetisk
motorbremse, og kan klare stigninger som
er ≥ 20°.

TEKNISKE DATA FOR E-FLEX
Motorer I baghjul
Udfoldet (u. nakkestøtte)
Nakkestøtte, justerbar
Foldet (u. nakkestøtte)
Sæde bredde / dybde
Sæde højde fra gulvplan
Hjulstørrelse/bag
Hjulstørrelse/for
Frihøjde
Metal konstruktion
Fodplade
Ryglæn
Anti-tip hjul/ v + h side bag
Frikobling/skubbar
Pude højde
Bremser

2x250W/24V
L103xB63xH98cm
op til 40cm
L38xB63xH76cm
46 x 40cm
50cm
13” / luftfyldt
8” / massiv
8cm
Aluminium
Ja, foldbar
Højde justerbar
Ja, justerbar
Ja, udv.baghjul
9cm
elektromagnetiske

Venderadius
Lithium batteri
Batterilader
Køredistance
Operativ temp.
Vægt inkl. batteri
Brugervægt
Max. hastighed
Joystick
Drikkedunk
Tænd / Sluk knap
Horn
Justerbar speed
Antal speeds
Batteristatus
Ext. Remote Contr.

100cm
24V/13Ah
IP67/29,2V-2,5A
20 – 25km
-20°C til + 65°C
28kg
160kg
6km/t
H eller V side
H eller V side
På Joystick
På Joystick
På Joystick
6 / på Joystick
LED / Joystick
Ja, med Joystick

Opladetid
Lader tilslutning

6 timer
I Joystick /XLR stik

Tilbehør som medfølger
Nakkestøtte
Ja
Kop-flaskeholder
Ja
Regn- støvdækken
Ja
Brugsanvisning
Ja
Ext. Remote Control Ja

Pris kr. 16.995,- inkl. moms, eks. levering.
(Netto pris kr. 13.596,- eks. moms, eks. leveringsomkostninger)
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