
Excel G-Eco+
Excel G-Lightweight

Excel G-Lightweight +
Excel G-Lightweight +2
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Excel Mobility is een professionele, internationaal gepositioneerde organisatie 
die een breed assortiment aan hoogwaardige mobiliteitsoplossingen levert. De 
producten voldoen aan de hoogste product kwaliteitseisen en de productie 
loopt volgens de ISO13485 norm. Al meer dan 50 jaar hebben wij de behoefte 
en wensen van de gebruiker kunnen volgen, met als uitgangspunt vrijheid 
en onafhankelijkheid waarbij een veilig gebruik voorop staat. Excel Mobility 
presenteert u hierbij een passende oplossing. 

Bij de ontwikkeling van de rolstoelserie G-Eco+ en G-Lightweight modellen, zijn 
kenmerken zoals de optimale instelbaarheid met comfortabele rijeigenschappen 
gecombineerd. Wendbaarheid, meeneem gemak en comfort zijn prestaties waar al 
deze rolstoelen over beschikken. 

Excel Mobility maakt mobiliteit bereikbaar
Het instellen van de juiste zitpositie staat bij deze 
rolstoel serie centraal. Er kan een keuze gemaakt worden uit 
verschillende zitbreedtes en zitdieptes. Daarnaast zorgen de vele instel opties 
zoals de rughoekinstelling en spanbanden voor een optimale zitcomfort. 

De serie bestaat uit vier modellen waarbij er voor iedereen een oplossing 
gevonden kan worden die perfect aansluit bij de specifieke wensen en behoeften.  



4 5

Excel G-Eco+
 Vanuit de basis bijzonder veelzijdige lichtgewicht rolstoel
De Excel G-Eco+ is een lichtgewicht rolstoel met een stevig frame voorzien van 
slagvaste silver powder coating. De rolstoel biedt optimaal zitcomfort door de 
instelbare eigenschappen. De armpolsters zijn op de juiste hoogte in te stellen door 
middel van de stelblokken die op 3 manieren gemonteerd kunnen worden. Ook zijn 
de armleuningen wegklapbaar en volledig afneembaar.

De juiste zitpositie is te creëren door de mogelijkheid om de zitdiepte eenvoudig 
aan te passen. Dankzij het klittenbandsysteem kan men eenvoudig wisselen tussen 
een zitdiepte van 40 of 45 centimeter. Daarnaast zijn de voetsteunen in hoogte en 
hoek verstelbaar. De aluminium XL remmen zijn ook in hoek en diepte instelbaar. 

De Excel G-Eco+ is door het eenvoudige vouwframe en de quick-release assen 
handig in gebruik en gemakkelijk mee te nemen. Door al zijn instelmogelijkheden 
is de G-Eco+ naar elke gebruikerswens aan te passen voor optimaal comfort. Voor 
het comfort van de begeleider zijn de ergonomisch gevormde duwhandvatten 
in hoogte verstelbaar voor de juiste afstelling. De G-Eco+ is standaard voorzien 
van anti-tip wielen, wat zorgt voor extra veiligheid en voorkomt dat de rolstoel 
achterover kan kiepen.

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

Totaal gewicht
Gebruikersgewicht

Zitbreedte
Zitdiepte

Zithoogte

104 cm (incl. voetsteunen)
65 cm / 70 cm
95 - 105 cm (hoogte duwhandvat)
17 kg
max. 125 kg
45 en 50 cm
40 en 45 cm (instelbaar)
47 - 52 cm

Specificaties

Armpolsters op 3 hoogtes 
instelbaar door stelblokken

Klittenbandsysteem voor 
eenvoudig wisselen van zitdiepte
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Excel G-Lightweight
 Lichtgewicht aluminium rolstoel met vele mogelijkheden
De Excel G-Lightweight is een volledig aluminium, lichtgewicht rolstoel die 
vanuit de basis voorzien is van veel standaard opties. Door de velen instelbare 
mogelijkheden is de perfecte zitpositie gegarandeerd. Het frame kan ingesteld 
worden in drie zitdieptes; 40, 42,5 en 45 centimeter. Daarnaast zijn de voetsteunen 
in lengte en hoek verstelbaar. De armleuningen zijn in de juiste hoogte te verstellen 
en zijn tevens wegzwenkbaar en afneembaar. De standaard hoogte verstelbare 
duwhandvatten zorgen voor extra gebruiksgemak voor de begeleider. 

Deze lichtgewicht rolstoel is makkelijk te vervoeren dankzij het vouwbare frame en 
de afneembare achterwielen; handzaam en licht. 

Extra comfort wordt er geboden door de naspanbare rugbekleding met 5 
spanbanden, hiermee wordt de juiste zithouding en rug ondersteuning gecreëerd. 
De Excel G-Lightweight wordt standaard geleverd met anti-tip wielen om extra 
veiligheid te waarborgen, dit voorkomt dat de rolstoel achterover kan kiepen. 

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

Totaal gewicht
Gebruikersgewicht

Zitbreedte
Zitdiepte

Zithoogte

103 cm (incl. voetsteunen)
57 cm / 62 cm / 67 cm
92 - 102 cm (hoogte duwhandvat)
18 kg
max. 125 kg (zitbreedte 40 en 45)
max. 135 kg (zitbreedte 50)
40, 45 en 50 cm
40, 42,5 en 45 cm (instelbaar)
47,5, 50 en 52,5 cm
45 cm mogelijk i.c.m. 
22” achterwielen en 6” voorwielen

Specificaties

Demonteerbaar en vouwbaar 
voor makkelijk meenemen

Comfortabel dankzij 
naspanbare rugbekleding
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Excel G-Lightweight+
 Lichtgewicht rolstoel met instelbare rughoek
De Excel G-Lightweight + is een aluminium lichtgewicht rolstoel, leverbaar in twee 
zitdieptes. De opvouwbare rolstoel wordt standaard geleverd met diversen opties 
zoals anti-tip wielen, design voetsteunen met een instelbare onderbeenlengte en 
hoekverstelling van de voetplaten. Daarnaast zijn de armleuningen wegklapbaar 
en afneembaar. De standaard hoogte verstelbare duwhandvatten verhogen het 
gebruiksgemak voor de begeleider.

Doordat de Excel G-Lightweight + in meerdere zitdieptes, zitbreedtes en zithoogtes 
verkrijgbaar is, kan deze door vrijwel ieder persoon gebruikt worden.

Zo kan de zitdiepte eenvoudig aangepast worden in 2 maten, namelijk 42 en 
46 centimeter. Door de naspanbare rugbekleding met 5 spanbanden en de 
rughoekinstelling van 90 tot 105 graden biedt de Excel G-lightweight + de 
mogelijkheid om de zitpositie te optimaliseren met extra comfort. 

De rolstoel is dankzij het vouwbare frame en de afneembare achterwielen door 
middel van de quick-release assen, gemakkelijk te vervoeren. 

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

Totaal gewicht
Gebruikersgewicht

Zitbreedte
Zitdiepte

Zithoogte

103 cm (incl. voetsteunen)
57 cm / 62 cm / 67 cm
92 - 102 cm (hoogte duwhandvat)
18 kg
max. 125 kg (zitbreedte 40 en 45)
max. 135 kg (zitbreedte 50)
40, 45 en 50 cm
42 en 46 cm (instelbaar)
47,5, 50 en 52,5 cm
45 cm mogelijk i.c.m. 
22” achterwielen en 6” voorwielen

Specificaties

Armpolsterhoogte 
eenvoudig verstelbaar

Rughoek instelbaar 
van 90 tot 105 graden
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Excel G-Lightweight+ 2
 Uitermate instelbare lichtgewicht rolstoel
De Excel G-Lightweight+2 is de uitgebreidste rolstoel binnen deze rolstoelserie. De 
configuratie is snel naar wens in te stellen. Dit is een grote meerwaarde, waardoor 
de stoelen breed inzetbaar zijn.

Door de uitgebreide instelbare eigenschappen van de Excel G-Lightweight+2 is 
de perfecte zithouding te positioneren.  De rolstoel biedt de mogelijkheid om de 
rughoek in te stellen, van 85° tot 105°. Daarnaast is de zitdiepte instelbaar van 40 
tot 50 cm in stappen van 2,5 cm. De zithoek en balhoofdhoek zijn ook instelbaar. 

De hoogte van de armpolsters is gemakkelijk in de juiste hoogte te verstellen 
door middel van een drukknop. Tevens zijn de armleuningen wegzwenkbaar en 
afneembaar. 

Optimaal comfort kan worden bereikt door middel van de naspanbare rugleuning: 
vijf verstelbare banden in de rugleuning kunnen afzonderlijk van elkaar worden 
ingesteld om op elke gewenste positie van de rug meer of juist minder steun te 
geven. De Excel G-Lightweight+2 is standaard voorzien van anti-tip wielen. 

Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

Totaal gewicht
Gebruikersgewicht

Zitbreedte
Zitdiepte

Zithoogte

103 cm (incl. voetsteunen)
57 cm / 62 cm / 67 cm
92 - 102 cm (hoogte duwhandvat)
17 kg
max. 125 kg (zitbreedte 40 en 45)
max. 150 kg (zitbreedte 50)
40, 45 en 50 cm
40 - 50 cm (instelbaar)
47,5, 50 en 52,5 cm
45 cm mogelijk i.c.m. 
22” achterwielen en 6” voorwielen

Specificaties

Balhoofdhoek
instelbaar

Rughoek, zithoogte en 
zitdiepte instelbaar op het frame
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