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● Voorzien van oranje herkenningspunten voor het wegklappen van de armleuningen en de 

beensteunen;

Product voldoet aan: EN12183 / Product voldoet aan de crash test: ISO 7176-19:2001 

● Opklapbare voetplaat;

● Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;

● Wielbasis instelling door middel van achterasblok;

● 7" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;

● Doorlopende, wegklapbare armleuningen voorzien van armpolsters (omdraaibaar);

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

Producteigenschappen Excel G-Eco

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = zitbreedtes 55 cm & 60 cm zijn enkel mogelijk in combinatie met zitdiepte 46 cm.

Silver

40, 45, 50, 55* en 60* cm

43 en 46 cm

47½ en 50 cm

37½ cm

90 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)

Zitbreedte + 20 cm

107 cm inclusief voetsteunen (81 cm exclusief voetsteunen)

13,9 kg

Max. 130 kg

● Framekleur Silver;

Specificaties Excel G-Eco

● 24" x 1⅜" aluminium achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, silver 

metallic hoepels en Quick Release assen;

● Plooibare rugbekleding en zitbekleding;

● Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;

● In hoogte verstelbare duwhandvatten;

● Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;

● Trapdoppen, zowel links als rechts;
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Excel G-Eco



excl. btw art. nr.

€ 475,00 c 1.1 02090160 1.1

excl. btw art. nr.

Standaard c 1.1 Standaard

excl. btw art. nr.

Optie zonder 

meerprijs c - 2093HK1XX

Standaard c - 2093MK1XX

€ 127,50 c - 2093QK1XX

€ 172,50 c - 2093SN1XX

€ 172,50 c - 2093TN1XX

excl. btw art. nr.

€ 80,00 c - 02090147

Standaard c - 02090150

excl. btw art. nr.

€ 60,50 c 5.1 5008XXXX 5.1

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr.

€ 153,00 c 7.1 57203000 7.1

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

Standaard c - Standaard

Standaard c 10.1 Standaard 10.1

€ 236,00 c - 0213064X

€ 118,00 c - 0213064X

€ 118,00 c - 0213064X

excl. btw art. nr.

€ 41,00 c - 02080864

Standaard c 11.1 02080865 11.1

€ 142,50 c - 90608500

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

€ 47,50 c 12.1 02080920 12.1

€ 47,50 c - 02080921 Pagina 2/3

24" x 1⅜" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden

5. Zitvoorzieningen

Excel G-Eco

Zithoogte 50 cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen

Zitbreedte 40 cm x zitdiepte 43 cm

Zitbreedte 45 cm x zitdiepte 43 cm

Zitbreedte 50 cm x zitdiepte 43 cm

Zitbreedte 55 cm x zitdiepte 46 cm

Zitbreedte 60 cm x zitdiepte 46 cm

Aankruisen 

11. Achterwielen

Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, rechts

6. Rugvoorzieningen

2. Framekleuren

Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag

0

Zithoogte 47½ cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen

1. Uitvoering Excel G-Eco

Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts

4. Zithoogtes

9. Armpolsters

10. Voet- en beenposities

Slappe rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten

7. Hoofdsteunen

8. Armleuningen

Hoofdsteun, vouwbaar, universeel

12. Remmen

Framekleur, silver

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links

Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie 

met 28 spaaks achterwielen

Aluminium zwarte remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar

3. Zitbreedtes / zitdieptes

Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per paar

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, links

24" x 1⅜" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden

Armpolsters

Doorlopende armleuningen, wegklapbaar
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excl. btw art. nr.

Standaard c 13.1 Standaard 13.1

excl. btw art. nr.

€ 16,50 c 14.1 90081010

€ 115,00 c 14.2 9200001X 14.1

€ 53,00 c 14.3 90280900

€ 74,00 c 14,4 90280950

excl. btw art. nr. 14.3

€ 1.069,00 c 15.1 08110190

€ 2.029,00 c 15.2 08100190

€ 2.329,00 c 15.3 08120190

15.1 15.3

28-9-2017
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15.2

14.2

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al 

onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op 

alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De voorwaarden van Van Os 

Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Aankruisen 

Opmerkingen

7" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden

Zuurstoffleshouder

Stokkenhouder

Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar

Zitfixatiegordel

14.415. Excel Click & Go

Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)

Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go 

Compact II)

Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go 

Professional II)

13. Voorwielen

14. Accessoires
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