Al meer dan

50

jaar

aandacht voor mobiliteit

Excel Xena

Excel Senzo

Excel Mio II

Excel Roadmaster

Onafhankelijkheid
en zelfstandigheid
Dat zijn de kernwoorden die zich elke keer
herhalen bij de ontwikkeling van nieuwe
mobiliteitsoplossingen. Een scootmobiel is
zo’n oplossing die vele drempels wegneemt
voor mensen met een beperking, waarbij de
mobiliteit kan worden teruggewonnen. Geheel
van deze tijd, volledig electrisch, schoon voor het
milieu, eenvoudig te bedienen en voor velen de
bereikbare oplossing.
Van Os Medical B.V. heeft al meer dan 50 jaar
aandacht voor mobiliteit, borgt de kwaliteit
volgens ISO 13485 en heeft ruime internationale
ervaring. Vanaf het prille begin van de scootmobiel
tot heden hebben wij de behoefte en wensen van
de gebruiker kunnen volgen, met als uitgangspunt
zelfstandigheid en onafhankelijkheid waarbij een
veilig gebruik voorop staat. Van Os Medical B.V.
presenteert u hierbij een passende oplossing.
Veel succes met de keuze van uw scootmobiel!
- Het Van Os Medical team

Excel Xena
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Champagne
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Dark Blue

Tuscan Red

Grigio Ferro (mat)

Blue Pozzi (mat)

Gun Metal Grey

Ebony Black
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De Excel Xena:
Compact mobiel
Super geveerd in drieen vierwiel uitvoering
De Excel Xena mini scootmobiel is bij uitstek uw
shopping vriend in drie- en vierwiel uitvoering.
Supercompact, eenvoudig snel uitneembaar,
een echte vriend die u heel veel laat genieten van
de kleine dagelijkse dingen als het lopen u wat
minder afgaat.
De Excel Xena mini scootmobiel is de meest
comfortabele en uniek in zijn klasse, met voor- en
achtervering, luchtbanden en een comfortabele
draaibare zitting voorzien van zit- en rugkussen.
De Excel Xena mini scootmobiel is eenvoudig

€ 1.375,-

incl. BTW, accupack en lader

meeneembaar in de kofferbak van uw auto.
De Excel Xena is standaard voorzien van een
USB aansluiting (om bijv. uw telefoon op te
laden) LED dagrijverlichting, accupack en een
acculader. Leverbaar in drie kleuren.
Vraag een proefrit aan bij uw dealer en ontdek
de eerste vriendschap met uw eigen
Excel Xena mini scootmobiel!
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4 wiel
Technische gegevens

Totale breedte
54 cm

Totale lengte
104 cm

Zithoogte
41 cm

gebruikersgewicht

Accupack
2x 18 Ah / 12V

Lader
2 Ah

Zitdiepte
39 cm

Totaal gewicht
46,8 kg

Max. snelheid
6,5 km/u

Actieradius
tot 19 km*

Totale hoogte
88 cm

Zitbreedte
45 cm

Beschikbare kappen kleuren
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Dark Blue

Handige
USB aansluiting
aan het stuur

Maximum
135 kg

Standaard voorzien van
LED verlichting
aan de voorzijde

Comfortabele stoel met
zit- en rugkussen

*= indicatief, gemeten onder ideale omstandigheden.

Champagne

Snel en eenvoudig
meeneembaar in de
kofferbak van elke auto

Tuscan Red
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3 wiel

Korte draaicirkel

Technische gegevens

Geveerde voorvork

Totale breedte
54 cm

Totale lengte
104 cm

Zithoogte
41 cm

gebruikersgewicht

Accupack
2x 18 Ah / 12V

Lader
2 Ah

Zitdiepte
39 cm

Totaal gewicht
42,6 kg

Meer voetruimte

Maximum
135 kg

Super geveerd
Luchtbanden

Max. snelheid
6,5 km/u

Actieradius
tot 19 km*

Totale hoogte
88 cm

Zitbreedte
45 cm

*= indicatief, gemeten onder ideale omstandigheden.

Beschikbare kappen kleuren

Champagne
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Dark Blue

Tuscan Red
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De Excel Senzo:
voordelige vierwiel
scootmobiel uit
het middensegment
Vrolijk op pad met de Excel Senzo vierwiel
scootmobiel, de budget oplossing bij uitstek.
Deze Excel Senzo vierwiel scootmobiel is een
echte aanwinst voor u om uw mobiliteit te
vergroten.
Gezellig gaan winkelen, en op plaatsen komen
waar u nooit eerder bent geweest. Een rijk
gevoel aan veiligheid en zelfstandigheid, zonder
afhankelijk te zijn van anderen.
De Excel Senzo is uiterst comfortabel met vooren achtervering en luchtbanden.
Neem plaats achter het stuur op uw comfortzetel
met verstelbare rugleuning en proef de weg naar
gaan en staan waar u graag zelf zou willen zijn.

€ 1.995,-

incl. BTW, accuset en lader

De terrassen, musea en heel veel andere leuke
dingen wachten op u!
Standaard voorzien van USB-aansluiting,
verlichting, accuset en een oplader.
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Ergonomisch gevormde cockpit
duidelijk afleesbaar en
eenvoudig te bedienen

Technische gegevens

Totale breedte
63 cm

Totale lengte
117 cm

Zithoogte
42,5 / 45 cm

gebruikersgewicht

Accuset
2x 34 Ah / 12V

Lader
3 Ah

Zitdiepte
44 cm

Totaal gewicht
46,8 kg

Super geveerd

Maximum
158 kg

Standaard voorzien van
LED verlichting voor en achter
en richtingaanwijzers
Max. snelheid
10 km/u

Actieradius
tot 28 km*

Totale hoogte
102 cm

Zitbreedte
46 cm

*= indicatief, gemeten onder ideale omstandigheden.

Beschikbare kappen kleuren

Standaard met
USB-aansluiting
Champagne
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Dark Blue

Tuscan Red
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De Excel Mio II:
De krachtpatser
		
in het topsegment
Waarom de Excel Mio II vierwieler?
Koersvastheid, stabiliteit en bodemvrijheid;
dat zijn de harde pluspunten van onze Excel Mio II.
Uitzonderlijk rijgedrag en een super design in
combinatie met 2x 75 Ah accu’s. Dit voor een
lange rit naar de vrijheid.
Comfort van hoge klasse, speciaal voor u met
onafhankelijke voorwielophanging voorzien
van shockabsorbers voor een uitstekende
koersvastheid.
Instelbare shockabsorbers op de achterwielen
voor supercomfortabel rijden, met als extra een
stoelvering voor mensen met rugklachten.
Een automatisch snelheidsreductiesysteem
voor het bochtenwerk.
Hoek- en displayverstelling van de stuurkolom.
Stoere bullbars rondom, want de Excel Mio ll
kan tegen een stootje.
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€ 4.229,-

incl. BTW, accuset en lader
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Informatief digitaal dashboard met
verlichting, duidelijk afleesbaar
en eenvoudig te bedienen

Technische gegevens

Totale breedte
68,5 cm

Totale lengte
132 cm

Zithoogte
53 cm

gebruikersgewicht

Accuset
75 Ah

Lader
8 Ah

Zitdiepte
45,7 cm

Totaal gewicht
148 kg

Max. snelheid
15 km/u

Actieradius
tot 40 km*

Totale hoogte
117 cm

Zitbreedte
45,7 cm

*= indicatief, gemeten onder ideale omstandigheden.

Beschikbare kappen kleuren

Grigio Ferro (mat)
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Draaibare zitting met
stoelslede verstelling

Maximum
135 kg

Dubbele hoekverstelling
op de stuurkolom

Met rughoek verstelling
en in hoogte instelbare
hoofdsteun

Blue Pozzi (mat)
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De Excel Roadmaster
Mobiel zijn, flinke tochten maken, meerijden op
fietssnelheid. Dat kan allemaal met de nieuwe
Excel Roadmaster.
Zelfstandigheid als prioriteit, comfortabel op
weg, volledig elektrisch, schoon voor het milieu
en betaalbaar.
Veiligheid op vier wielen met een hydraulisch
remsysteem en bediening zoals u gewend bent
met draaigas bediening.
Super comfortabel, uitstekend geveerd en
geschikt voor lange tochten. Tot zo’n 50 km
actieradius.
De Excel Roadmaster is voorzien van
onderhoudsvrije Lithium Ion batterijen. De
lichtgewicht batterijen zijn uitneembaar in een
handige cassette om te kunnen laden bij elk
stopcontact. Beveilig de Excel Roadmaster
met het geïntegreerde alarmsysteem met

€ 3.175,-

incl. BTW, accupack en lader

afstandbediening.
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Voorzien van geïntegreerd
alarmsysteem met
afstandbediening

Technische gegevens

Totale breedte
92 cm

Totale lengte
152 cm

Maximum
gebruikersgewicht

160 kg

Accupack
60V/20Ah Li-ion

Lader
60V Smart lader

Zitdiepte
47 cm

Totaal gewicht
141 kg

Max. snelheid
22 km/u

Actieradius
tot 50 km*

Totale hoogte
140 cm

Zitbreedte
46 cm

*= indicatief, gemeten onder ideale omstandigheden.

Beschikbare kappen kleuren

Gun metal grey
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Zithoogte
48 cm

Uitneembare Lithium-ion
accupack om buiten de
scootmobiel op te kunnen laden

Digitaal dashboard met
snelheidsmeter, kilometerteller
en accu indicatie

Ebony black
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Uw geauthoriseerde Excel Mobility dealer:

Importeur:
Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK Steenbergen (NB)
The Netherlands
( +31 (0) 167 573020
: www.vanosmedical.nl
© 072021 Excel Mobility / Van Os Medical B.V.
Aan gegevens in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Prijzen geldig t/m 31 december 2021.
*Actieradius is gemeten in optimale klinische omstandigheden, bij een temparatuur van 20 graden en een optimale
accu capaciteit. In de praktijk kan deze lager zijn en beïnvloed worden door het gewicht van de gebruiker,
ouderdom en capaciteit van de accu, rijgedrag, temperatuur en ondergrond.

