
~ en ny generation elrullstolar ~



Eloflex är något helt nytt

Den exceptionellt låga vikten gör den lätt 
att ta med. Den fälls ihop med ett enkelt 
handgrepp vilket innebär att den tar lite 
plats, både hemma och i bilen. Effektiva 
lithiumbatterier och två starka motorer av 
senaste teknologi medger över 30 km 
körning på en enda laddning. 

Den smarta kompakta utformningen gör 
Eloflex till ett lika smidigt alternativ som en 
manuell rullstol, som du enkelt navigerar 
runt i butiker och på trånga platser. Du 
kommer att ta obetydlig plats på restau-
ranger och kaféer och du kommer in på 
en vanlig handikapptoalett. 

Eloflex finns i två olika storlekar, där sitthöjden är den största 
skillnaden. Modellen M lämpar sig för våra kortare användare 
och L, som är vår populärarste modell, till alla andra. Båda stor-
lekarna finns i Plus-utförande, med större luftfyllda bakhjul och 
starkare motorer för dig som tänker använda din Eloflex mycket 

utomhus, i naturen och på snöigt underlag. Gemensamt för alla 
modeller är konstruktionen i aluminium som ger exceptionellt 
låg vikt. De har alla högteknologiska batterier och starka borst-
lösa motorer för lång räckvidd och de går alla att fälla ihop med 
ett enkelt handgrepp. 

Modeller

Eloflex är en helt ny generation elrullstolar med unika egenskaper. 



Egenskaper

Användning
En hopfällbar lågviktsstol är en perfekt elrullstol att ta med i bilen 
och på resan. En möjlighet som tidigare inte fanns eftersom 
traditionella elrullstolar väger mellan 75-150 kg och inte går att 
fälla ihop. 

Den kompakta utformningen och de goda köregenskaperna 
sätter dessutom inga begränsningar vid målet. Du tar dig enkelt 
runt i parken, på stan, i butiken och på ett kafé eller restaurang. 
Och tack vare den inte är bredare än en vanlig manuell rull-
stol kommer du också in på toaletten. Något som tidigare varit 

omöjligt med din elscooter eller din traditionella elrullstol. Eloflex 
är en allsidig och användbar elrullstol för alla tillfällen.

Den här stolen vänder sig mot alla målgrupper så som: Aktiva 
rullstols användare som söker en kompletterande smidig elrull-
stol. Äldre som vill ha frihet att kunna röra sig själva. Svagare 
rullstols användare som inte själva kan framföra en manuell rull-
stol. Eloflex är perfekt att ta med i bilen, till jobbet, på resan eller 
när man hälsar på släkt och vänner i en annan del av landet. 
Eloflex blir en del av ditt aktiva liv. Eloflex är frihet på hjul.

Det är lätt att förstå hur en Eloflex på ett positivt sätt kan påverka vardagen för många människor. 

Eloflexstolarna är små underverk. Vi har 
kombinerat smart ingenjörskonst, ny 
teknologi och modernt materialval till en 
fulländad och optimal elrullstol. Eloflex 
är byggd på en lättviktsram i aluminium. 
Stolen har genomgående hög kvalitet 
och mycket bra sittkomfort.

Precisionen är hög vilket ger överläg-
sen stabilitet och goda köregenskaper. 
Den smarta fällbara konstruktionen gör 
stolen extra användarvänlig och flexibel 
samtidigt som de kompakta måtten ger 
lika stor tillgänglighet och frihet som en 
manuell rullstol.

Det här är några av egenska-
perna som skiljer Eloflex från 
andra alternativ:

• Exceptionellt låg vikt 

• Hopfällbar med ett handgrepp

• Modern lithiumteknologi

• Kompakt utformning
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Fälls enkelt ihop på fem sekunder



Vikt 26 kg

Hastighet 6,5 km/h

Räckvidd 30 km

Motor 2x borstlös högeffektsmotor

Batteri 2x Lithium Ion 9 Ah / 24 volt

Effekt 2x 200 W (Plus = 250 W)

Vändradie 80 cm

Hjul 8” fram – 10” bak (Plus = 12” bak)

Brukarvikt Max 120 kg

Joystick Placering vänster, höger eller på ryggstöd

Mått L 94 cm (H) x 60 cm (B) x 96 cm (D)

Mått L hopfälld 35 cm (H) x 60 cm (B) x 70 cm (D)

Garanti 2 år

en smart elrullstol för alla tillfällen

Eloflex
Norra Catalinagränd 3
183 68 TÄBY 

Telefon: 08-559 250 20
E-post: info@eloflex.se
Webb: www.eloflex.se

Vill du också ha en Eloflex?
Kontakta din arbetsterapeut, sjukgymnast, hjälpmedelscentral eller föreskrivare och  

berätta att du vill få större frihet med hjälp av Eloflex så hjälper de dig vidare.  

Du hittar dessutom Eloflex i välsorterade hjälpmedelsbutiker. 

Mer information om Eloflex finner du på www.eloflex.se

Fakta

Eloflex är klassad som medicintekniskt hjälpmedel hos läkemedelsverket, den är CE godkänd och den uppfyller tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter. 


