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Vi er veldig stolte av å presentere Eloflex D2! Med en lastvekt 
på 15,6 og 17,1 kg blir denne nye modellen enda enklere å 
laste inn i bilen og ta med seg overalt.

Eloflex D2 er utviklet for å gjøre livet enda enklere med en 
sammenleggbar elektrisk rullestol. Det som er unikt med denne 
modellen er at den kan demonteres i to deler når du må løfte 
den elektriske rullestolen. For eksempel når du laster den inn i 
bilen, bærer den opp trapper eller skal lagre den i et skap eller en 
annen liten plass. I likhet med våre andre modeller er den både 
kompakt og stabil for god komfort og sikker bruk. Maksimal 
brukervekt på D2 er så mye som 160 kg.

Vi har ytterligere økt sittekomforten ved hjelp av en ryggstøtte 
som kan både vinkles og justeres i høyden. D2 har de luftfylte 
bakhjulene som har blitt verdsatt på flere av våre tidligere mod-
eller takket være støtdemping og grep. Den har også fjæring 
fremme som gjør at også forhjulene kan dempe støt på ujevne 
overflater. Den smarte joystick-braketten kan brettes ned slik 
at du kommer nærmere kanten av bordet.

TA KONTAKT MED OSS HVIS DU ØNSKER Å PRØVE 
DENNE ELLER ØNSKER MER INFO!

Eloflex D2
En sammenleggbar og delbar elektrisk rullestol

Rullestolens lave 
vekt gjør den enkel 
å ta med på reise.

SAMMENLEGGBAR
DELBAR
DEMPING I GAFFELEN
JUSTERBAR RYGG
NEDFELLBAR JOYSTICK



PRODUKT ELOFLEX L
Totalvekt 32,7 kg

Vekt overdel 15,6 kg

Vekt underdel 17,1 kg

Max Brukervekt 160 kg

Hastighet 6,5 km/t

Rekkevidde 30 km pr lading

Kjøretid 5 timer pr lading

Motor 2 børsteløse høyeffektsmotor  x 250W

Batteri 2x Lithium ION 10ah/24V/240 Wh

Batterivekt 1,6 kg

Ladetid 3 timer 

Hinderhøyde 6 cm

Max helling 9 grader

Svingradius 89 cm

Framhjul 8” kompakte 

Bakhjul 12” Luft

Sittehøyde 50 cm

Setebredde 45/50/55 cm

Sittedybde 44-47 cm

Dimensjoner 96 cm (H) x 62 cm (B) x 107 cm (D)

Dimensjoner sammenlagt 76 cm (H) x 62 cm (B) x 50 cm (D)

Dimensjoner overdel 67 cm (H) x 62 cm (B) x 50 cm (D)

Dimensjoner underdel 52 cm (H) x 62 cm (B) x 35 cm (D)

Kontakt informasjon: 
Mobile: +47 906 86 881
Vassbygdvegen 104, 
7501 Stjørdal - Norway
E-mail: post@h-e.no
www.h-e.no
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PRODUKT ART.NR HMS.NR
Adapter til lading av batteri 7350006080197

Armlenpolster par EF-00142

Armlensveske Eloflex EF-00148

Breddejusteringskit 10 cm Eloflex 7350006080968

Breddejusteringskit 5 cm Eloflex 7350006080784 

Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex EF-00115 243945

Ledsagerstyring W intuitiv, Eloflex 7350006080203 251685

Armlensveske SD Eloflex 7350006081477

Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex 7350006080241 244821

Pute 10 cm, Eloflex 7350006080913 253570

Pute Airpad(Komfort), Eloflex 7350006080791

Regntrekk, Eloflex EF-00139

Seteveske Eloflex EF-00149

Transportveske fire hjul Eloflex 7350006081255

Trekk til transport, Eloflex 7350006080050 244189

Lasterampe 7350006081507
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