
Versie: 17-02

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale hoogte:

Totale breedte:

Totale lengte:

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Beschikbare kleuren:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

Rughoogte: De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.
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● Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;

● In hoogte verstelbare duwhandvatten, wegzwenkbaar;

● Voetplaten voorzien van nylon hielband;

● In hoogte verstelbare en uitneembare armsteunen met korte armpolsters;

● Spanbanden zitting instelbaar voor zitbreedtes: 35, 37½ en 40 cm;

● Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 40, 42½ en 45 cm, door middel van een "kruk" mechanisme;

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

● Een zilveren framekleur gecombineerd met Blauw (standaard), Roze of Groen zijframe;

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

● Rugspanner met neerklap mechanisme, breedte verstelbaar;

● Voetplaten voorzien van enkelscharnieren, in te stellen op 90 - 105 º;

● Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met verstelbare onderbeenlengte;

● Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;

● Plooibare rugbekleding, voorzien van 7 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;

● Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 90 - 105 º;

● 22" x 1⅜" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden, 

aluminium hoepels en Quick Release assen;

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

● Uit te voeren met de Silver Seating 'Kids & Junior' polsterlijn.

● Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;

● Brede range in maatvoeringen welke meegroeit met de gebruiker;

● Brede range aan opties en accessoires;

● Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;

● Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;

83 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)

Zitbreedte + 21 cm

14,9 kg

Max. 80 kg

Voor: 40, 42½, 44, 45½ en 46½ cm

Producteigenschappen Excel G5 Modulair Junior

90 cm (incl. voetsteunen)

40, 42½ en 45 cm (verstelbaar)

Frame: Metallic silver

35, 37½ en 40 cm

35, 37½ en 40 cm

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

Zijframe: Blue metallic, Pink metallic, Green metallic

Achter: 38, 40, 42½, 44 en 45 cm

Specificaties Excel G5 Modulair Junior

1 januari 2017

Excel G5 Modulair Junior



excl. btw art. nr.

€ 1.549,00 c 1.1 02870160

excl. btw art. nr. 1.1

€ 606,00 c - 92850100

excl. btw art. nr.

Standaard c - 02872000

Optie zonder 

meerprijs c - 02872010

Optie zonder 

meerprijs c - 02872020

excl. btw art. nr.

Standaard c 7.1 Standaard

€ 451,50 c - 028532XX 7.1

€ 631,50 c - 028535XX

€ 646,00 c - 028540XX

€ 677,00 c - 028545XX

€ 552,00 c - 028534XX

€ 592,00 c - 028550XX
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4. Zitbreedtes / Zitdieptes

5. Zithoogtes (voor)

Silver metallic, voorzien van green metallic accenten

6. Zithoogtes (achter)

2. Kantelsysteem

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G5 Modulair Junior

Excel G5 Modulair Junior, 22" achterwielen

Kantelsysteem

3. Framekleuren

Silver metallic, voorzien van blue metallic accenten

Silver metallic, voorzien van pink metallic accenten

c Incon    c Velour (meerprijs)    c Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Standaard zitkussen

Standaard zitting, zitbreedte 30 - 40 cm

Singel zitting, zitbreedte 30 - 40 cm

Comfort zitting, zitbreedte 30 - 40 cm

Comfort visco zitting, zitbreedte 30 - 40 cm

7. Zitvoorzieningen

Gesingelde plankzitting

Plankzitting

Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt 

doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Standaard zitting

Singel zitting

Excel G5 Modulair Junior

35 37½ 40

35 c c c Optie zonder 

meerprijs

37½ c c c Optie zonder 

meerprijs

40 c c c St and aard

Optie zonder 

meerprijs

Optie zonder 

meerprijs

opt ie zonder 

meerprijs
+

Z itbreedte in cm

Z itho o gte vo o r in cm + vo o rwiel in inch

40

6"

42½

6"

44

6"

45½

7"

46½

6"

c c c c c

€ 32,00 € 32,00 St andaard € 32,00 € 32,00

Z itho o gte achter in cm + achterwiel in inch

38

22"

40

20"

42½

22"

44

22"

45

22"

c c c c c
Opt ie zonder

meerprijs

Opt ie zonder

meerprijs
St andaard

Opt ie zonder

meerprijs

Opt ie zonder

meerprijs



excl. btw art. nr.

€ 86,00 c - 0213360X

€ 90,00 c - 0213360X

€ 96,00 c - 0213360X

€ 77,00 c - 02133620

€ 77,00 c - 02133621

€ 77,00 c - 02133622

€ 114,00 c - 02133623

€ 27,00 c - 02133329

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard Voordrempel

€ 618,00 c 8.1 0285300X

€ 821,00 c 8.2 0285302X

€ 864,00 c 8.3 0285304X Standaard

€ 892,00 c 8.4 0285306X

€ 892,00 c 8.5 0285308X

€ 969,00 c 8.6 0285310X Actief

€ 892,00 c 8.7 0285312X

€ 969,00 c 8.8 0285314X

€ 1.041,00 c 8.9 0285316X Passief

€ 95,63 c - 02133029

excl. btw art. nr.

€ 255,00 c 9.1 02133640

€ 255,00 c - 02133641

€ 255,00 c - 02133642

€ 259,00 c - 02133643

€ 195,00 c 9.2 02133660

€ 195,00 c - 02133661

€ 195,00 c - 02133662

€ 199,00 c - 02133663

€ 290,00 c - 02133690

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard
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Flex hoofdsteun, stretchstof, klein

Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen (Medux)

Armleuningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers

Actieve rugleuning, gesingeld  

Actieve rugleuning, spanbanden  

Passieve rugleuning, standaard  

Passieve rugleuning, gesingeld  

9. Hoofdsteunen

Passieve rugleuning, spanbanden  

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

Standaard hoofdsteun, stretchstof

Slappe spanbandenrug, voorzien van lamellen bekleding

Standaard rugleuning, spanbanden  

Actieve rugleuning, standaard  

Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

7. Zitvoorzieningen (vervolg)

Aankruisen 

Voordrempel, 10 cm

Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

Voordrempel, 5 cm

Voordrempel, 7,5 cm

Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

Standaard rugleuning, standaard  

Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm

Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)

8. Rugvoorzieningen

Standaard rugleuning, gesingeld  

8.1 / 8.2 / 8.3

10. Armleuningen

Standaard hoofdsteun, incon

Standaard hoofdsteun, velour

Standaard hoofdsteun, neopreen

Flex hoofdsteun, velour, klein

Flex hoofdsteun, incon, klein

Flex hoofdsteun, neopreen, klein

Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuningen (Medux)

c Incon    c Velour (meerprijs)    c Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Let op: wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart 

bij te bestellen.

8.4 / 8.5 / 8.6

8.7 / 8.8 / 8.9

Comfort zitting

Comfort visco zitting

Gesingelde plankzitting  / plankzitting

Achterdrempel

9.1

9.2

Excel G5 Modulair Junior



excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

€ 189,00 c - 02133710

€ 204,00 c - 02133711

excl. btw art. nr.

Standaard c - 028X261X

Standaard c 12.1 028X261X

Standaard c - 028X261X 12.1

€ 61,50 c - 02879620

€ 20,50 c - 02139620

€ 232,00 c - 0285264X 12.2

€ 116,00 c - 02852642

€ 116,00 c 12.2 02852643

excl. btw art. nr.

Standaard c - 02082716

€ 48,50 c - 02082715

€ 48,50 c - 02082714

€ 48,50 c - 02082713  

€ 142,50 c - 01140914

€ 142,50 c - 90608510

excl. btw art. nr.

Standaard c 14.1 Standaard

€ 47,50 c 14.2 02080920

€ 47,50 c 14.2 02080921 14.1

excl. btw art. nr. 14.2

Standaard c - 02080814

€ 19,50 c - 02080810

€ 15,50 c - 02080812
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Spaakbeschermers, 20" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie 

met 28 spaaks achterwielen

Comfort beensteunen, lengte compenserend, links

Armpolsters, kort

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

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

Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts

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

Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

7" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links

Eendelige voetplaat, wegklapbaar

Let op: de aaneensluitende voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

Aankruisen 

15. Voorwielen

14. Remmen

13. Achterwielen

6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden

6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden

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

Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts

Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie 

met 28 spaaks achterwielen

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links

Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts

Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar

Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm

12. Voet- en beenposities

11. Armpolsters

Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm

7

5

7

5

Excel G5 Modulair Junior

5

Excel G5 Modulair Junior



excl. btw art. nr.

Standaard c 16.1 92000015 16.1

€ 16,50 c 16.2 90081015

€ 53,00 c 16.3 90280900

€ 11,50 c 16.4 90280975 16.3

€ 386,50 c 16.5 990151XX

Opmerkingen

© 2017 Van Os Medical B.V., 

Koperslagerij 3, 4651 SK, 

Steenbergen, Nederland. Tel. +31-

15-2-2017
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Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop

Stokkenhouder

Zitfixatiegordel

Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar

Luchtpomp

16. Accessoires

Aankruisen 

16.4

16.2

16.5

Excel G5 Modulair Junior


