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El-scooter/Kørestol katalog

Eloflex X

En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS giver
dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud
og handle dine dagligvarer samt klare dine øvrige
gøremål, når det passer dig. Og livskvalitet fordi
el-scooteren giver dig mulighed for at komme ud
i naturen - i skoven, til stranden, i parken - samt
besøg hos familie og venner.
Desuden har vi simple kørestole, som nemt kan
klappes sammen og tages med i bilen eller med
flyet på ferien.

Grundkonstruktionen bygger på kryds-teknikken. Stolen foldes let sammen
ved at man løfter i sædet. Model X er udstyret med almindelige
sammenklappelige fodstøtter som let svinges til siden eller fjernes for at få
en nem ind- og udstigning. Ryglænet på model X kan justeres i 3 forskellige
vinkler, noget som er ekstra vigtigt for de brugere som sidder længe og ofte
i stolen. Armlæn kan desuden monteres i to højder. Denne model passer
helt sikkert til mange, men den er særligt udviklet med henblik på vores
mange senior brugere. Modellen egner sig godt til brugere i ældreboliger
og på plejecentre. Model X kan med fordel anvendes med en hjælperstyringsløsninger således at den person der går bagved, kan styre stolen.
Specifikationer:
Vægt:			28 kg
Hastighed:		
6,5 km/t
Rækkevidde:		
Ca. 25 km pr. opladning
Køretid:		
5 timer pr. opladning
Motor:			
2 x trinløs højeffektmotor
Batteri:			
2 x Litium ION 7,5 Ah / 24 V
Effekt: 			
2 x 250 Watt
Hjul:			
8” foran (massiv) / 12” baghjul (luft)
Max hældning:
9 grader
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Eloflex H

Eloflex H er en stærk el-kørestol som kan anvendes af brugere på op til
200 kg. men samtidigt kan klappes sammen og tages med i egen personbil.
Model H er en rummelig stol med godt med plads til den fuldvoksne
bruger. Den har ekstra siddebredde, siddehøjde og en konstruktion som
giver en behagelig og bekvem kørestilling selv for de højeste af vores
brugere. Ekstra krafitige motorer og dobbelt så stærke batterier er
monteret på denne model. Finesser som dobbelt affjerdring, ekstra stor
fodstøtte, luftfyldte dæk overalt, justerbare armlæn, komfortpude og plads
til op til 3 batterier, er bare nogle af stolens muligheder.
Specifikationer:
Vægt:			38 kg
Hastighed:		
8 km/t
Rækkevidde:		
Ca. 40 km pr. opladning
Køretid:		
5 timer pr. opladning
Motor:			
2 x trinløs højeffektmotor
Batteri:			
2 x Litium ION 20 Ah / 24 V
Effekt: 			
2 x 480 Watt
Hjul:			
9” foran (luft) / 13” baghjul (luft)
Max hældning:
12 grader
Brugervægt max:
Max 200 kg
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Karma 737

Den perfekte all-round el-scooter til både de korte ture til det lokale
supermaked og til de længere køreture.
Karma 737 kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på
glideskinne med justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i
bredden og højden. Styret kan justeres frem og tilbage.
Specifikationer:
Farve:				Rød eller Grøn
Vægt ekskl. batterier:		
70,6 kg
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 40 km pr. opladning
Max brugervægt:		
135 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			125 cm
Stigeevne:			15 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Karma 747

Eloflex P

Karma 747 kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på
glideskinne med justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i
bredden og højden. Styret kan justeres frem og tilbage.

Eloflexl P er udviklet for den som har svært ved at rejse sig op fra en
almindelig stol. Med elektrisk løftehjælp bliver manøvren både lettere og
mere sikker. Modellen har også en lidt højere siddehøjde end øvrige Eloflex
modeller, hvilket gør ind- og udstigning lidt lettere. Den stabile og
kraftfulde rammekonstruktion giver en maksimal brugervægt på op til hele
160 kg hvilket gør at denne model er populær blandt de lidt tungere
brugere. På trods af den stærke ramme er vægten lav og kan
sammenklappet på blot nogle få sekunder. Noget som gør stolen let at tage
med i egen bil eller på rejse med fly, skib, bus eller tog.

Specifikationer:
Farve:				Rød eller Grøn
Vægt ekskl. batterier:		
74,3 kg
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 40 km pr. opladning
Max brugervægt:		
135 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			172 cm
Stigeevne:			15 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop

Specifikationer:
Vægt:			28 kg
Hastighed:		
6,5 km/t
Rækkevidde:		
Ca. 30 km pr. opladning		
Motor:			
2 x trinløs højeffektmotor
Batteri:			
2 x Litium ION 10 Ah / 24 V
Effekt: 			
2 x 250 Watt
Hjul:			
8” foran (massiv) / 12” baghjul (luft)
Max hældning:
9 grader
Brugervægt max:
Max 160 kg

Karma 747 er det 4-hjulede alternativ til Karma 737.
Velkørende all-round el-scooter til både de korte og lange ture.

Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Eloflex F

Eloflex F har givet friheden tilbage til tusindvis af brugere som har svært
ved at gå. Denne model passer til de allerfleste uanset alder, behov og
anvendelsesområde. Den er monteret med børsteløse kraftige motorer
og dobbelte litiumbatterier. Den har en kørestrækninng på over 30 km. Du
klapper den let sammen på få sekunder og den lave vægt betyder at du kan
tage den med i din egen bil. IATA flygodkendte batterier betyder desuden
at du kan tage den med på flyrejsen. Justérbart ryglæn, afrundet rygbøjle
og 3 forskellige siddebredder øger siddekomforten. De smarte fodstøtter
og armlæn kan slås op så du let stiger ind og ud.
Specifikationer:
Vægt:			28 kg
Hastighed:		
6,5 km/t
Rækkevidde:		
Ca. 30 km pr. opladning
Køretid:		
5 timer pr. opladning
Motor:			
2 x trinløs højeffektmotor
Batteri:			
2 x Litium ION 10 Ah / 24 V
Effekt: 			
2 x 250 Watt
Hjul:			
8” foran (massiv) / 12” baghjul (luft)
Max hældning:
9 grader
Brugervægt max:
Max 120 kg
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Karma 737L

Karma 737L er en stor og meget velkørende 3-hjulet el-scooter, som
er specialbygget til lange køreture.
Kan klare en brugervægt på op til 160 kg og er også perfekt til dig, der er
høj eller har lange ben. God og stabil el-scooter. Kan køres med højre eller
venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med justerbar ryg. Opklappelig
armlæn, der kan indstilles i bredden og højden. Styret kan justeres frem og
tilbage.
Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
83 kg
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 70 km pr. opladning
Max brugervægt:		
160 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			128 cm
Stigeevne:			15 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Karma 731

Karma el-scooter i nyt, smart og tidløst design. Øget kørestrækning
(op til 60 km) på en opladning. Forbedret affjedring og lille
venderadius.
Den perfekte affjedrede allround-model til både land og by. Kan køres
med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med justerbar ryg.
Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden. Styret kan
justeres frem og tilbage.
Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
60 kg
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
135 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			97,5 cm
Stigeevne:			12 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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El-scootere
Model:

Pris inkl. moms

Karma 737
Karma 747
Karma 737L
Karma 731
Karma 741
Wecan 337
Wecan 930
Wecan 940
Wecan 941
Solo 3 & 4
Karma 333 & 343
Amigo RWD
Vivo rejse el-scooter

19.995,22.900,26.900,22.900,24.900,25.900,29.900,29.900,26.900,56.875,- / 59.375,18.900,- / 19.750,27.375,15.900,-

Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14

El-kørestole
Model:

Pris inkl. moms

Eloflex F
Eloflex P
Eloflex H
Eloflex X

29.990,32.990,44.990,28.665,-

Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
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Tilbehør

Rollator stativ

Karma 741

Stokkeholder

Taske

Velkendt, gennemprøvet og driftssikker Karma el-scooter i nyt,
smart og tidløst design. Øget kørestrækning (op til 60 km) på en
opladning.

Regnslag

Køretæppe Elka

Overtræksgarage

Vi har også mulighed for individuelle tilpasninger og montering af f.eks.
iltflaskerholder, vindskærm, fodpladeforhøjer, cykelanhænger eller stativ til
manuel kørestol.
Du kan se alt vores tilbehør på vores hjemmeside www.ji.dk, men her
er et lille udpluk af vores tilbehør til el-scootere:
Bagkurv med stokkeholder		
Fodspeeder
Bagkurv				Sædeovertræk
Amputationsstøtte			Køreposer
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Den perfekte affjedrede allround-model til både land og by. Kan køres
med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med justerbar
ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden. Styret
kan justeres frem og tilbage. Med forbedret affjedring.
Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
71 kg
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
135 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			183,5 cm
Stigeevne:			12 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Wecan 337

Vedligeholdelse af el-scooter.
For at sikre din el-scooter og batteriernes funktionalitet og levetid bedst
muligt, anbefaler vi følgende:
Hold scooteren ren og tør.
• Rengør el-scooteren med en fugtug klud.
• Brug aldrig rindende vand direkte på din el-scooter.
Dæktrykket bør kontrolleres jævnligt.
For lavt dæktryk bevirker at:
• Kørestrækningen formindskes.
• Hastigheden nedsættes.
Opladning af el-scooteren efter forhandlerens anvisninger.
• Dette sikrer en levetid på batterierne.

Kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med
justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden.
Styret kan justeres frem og tilbage.
Wecan 337, fåes med digitat instrumentbræt. Den er stabil, velkørende
lydsvag, endvidere er den driftsikker, slidstærk og servicevenlig.
Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
82 kg
Max hastighed:		
optil 15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
220 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			143 cm
Stigeevne:			10 grader
Lys:				
LED for, bag, blink og stop

Kørsel på el-scooter.
• Afpas altid din hastighed efter forholdende.
• Forcér altid forhindringer vinkelret.
• Undlad at bakke ned over forhindringer og ramper.
• Hvis din hastighed er under 6 km/t, ska du - ifgl. færdselsloven - forholde
dig som en fodgænger - hvis den er over 6 km/t, skal du forholde dig som
men cyklist.

Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Valg af el-scooter.

Wecan 930

Når du har købt din el-scooter selv, eller har fået den bevilliget som et
forbrugsgode, skal du selv stå for vedligeholdelse af køretøjet.
Dette stiller store krav til både produktet og leverandøren.
Det er vigtigt at sikre sig, at man vælger et produkt med høj
driftsikkerhed samt at den leverandør man vælger er i stand til at
servicere køretøjet i hele dets levetid - både angår reparationer og
reservedele.

Gode råd om køb af el-scooter.
• Køb din el-scooter af en anerkendt leverandør, som ofte har flere
modeller at vælge imellem.
• Anerkendte leverandører kommer gerne hjem til dig for en gratis
og uforpligtende afprøvning af din el-scooter.
• Konsulenterne giver altid en god og professionel rådgivning.
• Overvej dit behov inden konsulenten kommer på besøg, med
hensyn til: Hvor langt, hvor hurtigt din el-scooter skal køre.
• Overvej hvor du skal opbevare din el-scooter og sørg for, at der er
mulighed for at tilslutte opladeren til en stikkontakt.

Kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med
justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden.
Styret kan justeres frem og tilbage.
Wecan 930, fåes med digitat instrumentbræt. Den er stabil, velkørende
lydsvag, endvidere er den driftsikker, slidstærk og servicevenlig.
Den kan klare en personvægt optil max 204 kg.
Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
104 kg
Max hastighed:		
optil 14 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
204 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			135 cm
Stigeevne:			10 grader
Lys:				
LED for, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle.
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Wecan 940

Wecan 941

Kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med
justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden.
Styret kan justeres frem og tilbage.

Kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med
justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden.
Styret kan justeres frem og tilbage.

Wecan 940, fåes med digitat instrumentbræt. Den er stabil, velkørende
lydsvag, endvidere er den driftsikker, slidstærk og servicevenlig.
Den kan klare en personvægt optil max 204 kg.

Wecan 941, fåes med digitat instrumentbræt. Den er stabil, velkørende
lydsvag, endvidere er den driftsikker, slidstærk og servicevenlig.

Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
115 kg
Max hastighed:		
optil 15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
204 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			210 cm
Stigeevne:			10 grader
Lys:				
LED for, bag, blink og stop

Specifikationer:
Farve:				Sølvgrå
Vægt ekskl. batterier:		
68 kg
Max hastighed:		
optil 15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 60 km pr. opladning
Max brugervægt:		
159 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			167 cm
Stigeevne:			10 grader
Lys:				
LED for, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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Amigo RD (RWD)

Vivo rejse el-scooter

Denne el-scooter er utrolig kompakt. Du kommer let rundt, hvor der
er trangt med plads - f.eks. ind i elevatorer m.v.

Adskillelig, rejse 4-hjulet el-scooter. Ideel til shopping, byliv og rejser.

Denne el-scooter foretrækkes tit, hvis man har behov for at lifte el-scooteren op i en bil. El-scooteren har affjederet sædestolpe og kan, som ekstraudstyr, monteres med el-sædelift. Styret kan justeres frem og tilbage.
Kræver få arm og fingerkræfter. Stærk motor.
Specifikationer:
Farve:				Rød eller Blå
Vægt ekskl. batterier:		
51 kg
Max hastighed:		
9,5 km/t
Rækkevidde:			
Op til 30 km pr. opladning
Max brugervægt:		
160 kg
Sæde:				Drejeæde
Stigeevne:			11 grader
Lys:				For og bag

Leveres med frontkurv.
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Den er let at adskille, med en lille drejeradius som gør at, el-scooteren let at
manøvre med. Brede dæk giver god stabilitet på underlaget.
Affjedring bag til giver god komfort.
Lang teoretisk kørestrækning i forhold til el-scooterens størrelse.
Let at køre ind til et bord, hvis man vil sidde på el-scooteren under spisning,
kortspil o.lign.
Specifikationer:
Længde/bredde:
Vægt incl. batterier:
Vægt batteripakke:
Max. hastighed:
Rækkevidde: 		
Max. brugervægt:
Stigeevne:		
Drejeradius: 		

108 cm/58 cm
58 kg
12,5 kg
7,5 km/t
Op til 10 km pr. opladning (teoretisk)
120 kg
6° (= 17,5%)
118 cm

Leveres med frontkurv.
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SOLO 3 & 4

Markedets bedste affjedring giver Solo 3 dens unikke køreegenskaber, komfort og stabilitet. Fås også som 4-hjulet model (Solo4).
Vælg denne el-scooter, når du vil have en daglig køreoplevelse, og kun det
bedste er godt nok. Fartpilot, nødstop. Styret kan justeret frem og tilbage.
Unik affedring.
Specifikationer:
Farve:				
Sort med sølvgråt batteriskjold
Vægt ekskl. batterier:		
96 kg (4-hjulet model: 105 kg)
Max hastighed:		
15 km/t
Rækkevidde:			
Op til 70 km pr. opladning
Max brugervægt:		
160 kg
Sæde:				
Justerbar højde af sæde
				Oppustelig lændestøtte
				Glideskinne under sæde
Stigeevne:			
10 grader (4-hjulet model: 12 grader)
Lys:				
For, bag blink, stop og katastrofeblink
Leveres med frontkurv.
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Karma 333 & 343

Karma 333 er en god el-scooter til kortere køreture i by og på land.
Fås også som 4-hjulet model (Karma 343)
Giver frihed til at komme rundt, og er let at dreje, hvor pladsen er trang
f.eks. butikker og rundt om hushjørner. Ideel til brug i mindre elevatorer.
Kan køres med højre eller venstre hånd. Drejesæde på glideskinne med
justerbar ryg. Opklappelig armlæn, der kan indstilles i bredden og højden. Styret kan justeres frem og tilbage.
Specifikationer:
Farve:				Rød eller Grøn
Vægt ekskl. batterier:		
66 kg (4-hjulet model: 67 kg)
Max hastighed:		
8 km/t
Rækkevidde:			
Op til 30 km pr. opladning
Max brugervægt:		
135 kg
Sæde/nakkestøtte:		
Justerbart sæde, armlæn og nakkestøtte
Drejeradius:			
110 cm (4-hjulet model: 158 cm)
Stigeevne:			12 grader
Lys:				
For, bag, blink og stop
Leveres med sidespejle og frontkurv.
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