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● Rugspanner met neerklap mechanisme;

● 24" x 1" lichtgewicht kunststof composite design achterwielen, voorzien van high presure 

performance banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;

● Aluminium lichtgewicht frame met vouwbare en neerklapbare rugleuning;

● In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband;

● Naspanbare, plooibare zitting / slappe zitting;

● 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden, design voorvorken en 

Quick Release assen;

● In 3 kleuren leverbaar;

● Brede range aan opties en accessoires.

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

● Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen;

● Ouick Release afneembare voorvorken;

● Hoekinstelling op de balhoofden;

● Wegzwenkbare en uitneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;

● Rug, voorzien van 8 spanbanden en plooibare lamellenrugbekleding;

● Zitting die de contouren van het lichaam volgt;

Producteigenschappen

Green / Spice orange / Bright blue

40, 42½, 45 en 50 cm

45 cm

91½ ↔ 103 cm (verstelbaar)

Zitbreedte + 31 cm

101 cm (incl. voetsteunen)

42½, 46, 48½ en 51 cm

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

14,4 kg

Max. 113 kg

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.42½ ↔ 47½ cm (verstelbaar)

Specificaties

1 januari 2017

Excel Mobil



0

excl. btw art. nr.

€ 1.609,00 c 1.1 09550160

excl. btw art. nr. 1.1

Optie zonder 

meerprijs c - 09950010

Optie zonder 

meerprijs c - 09950020

Optie zonder 

meerprijs c - 09550030

excl. btw art. nr.

Standaard c 5.1 Standaard

€ 63,00 c - 52130439 5.1

€ 67,00 c 5.2 52130444

€ 71,00 c - 52130449

€ 63,00 c - 52131439

€ 67,00 c - 52131444

€ 71,00 c - 52131449

excl. btw art. nr.

€ 153,00 c - 57203000

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard
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5.2

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm

Armleuningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers

7. Armleuningen

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

Aankruisen 

Excel Mobil, 24" achterwielen

6.1

1. Uitvoering Excel Mobil

2. Framekleuren

Framekleur, green

Framekleur, bright blue

Framekleur, spice orange

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm

3. Zitbreedtes / zitdieptes

4. Zithoogtes

5. Zitvoorzieningen

6. Hoofdsteunen

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm

Hoofdsteun, vouwbaar, universeel

ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 45 - 46 cm

Excel Mobil

40 42½ 45 50

45 c
-

c
€85,50

c
-

c
€244,00

St andaard

optie zonder 

meerprijs € 85,50 St andaard € 244,00
+

Z itbreedte in cm

43½

6"  /  24"

46

6"  /  24"

48½

8"  /  24"

51

8"  /  24"

c c c c

€ 85,50 € 32,00 St andaard € 42,50

Zithoogte in cm + Voorwiel in inch / Achterwiel in inch



0

excl. btw art. nr.

Standaard c - 0222061X

Standaard c 8.1 0222061X

Standaard c - 0222061X

€ 343,00 c - 0210064X

€ 171,50 c 8.2 0210064X 8.2

€ 171,50 c - 0210064X

€ 125,50 c 8.3 02080740

€ 125,50 c 8.3 02080741

€ 20,50 c - 02139620 8.3

€ 123,00 c 8.4 02130680

€ 123,00 c 8.4 02130681

excl. btw art. nr.

€ 52,50 c - 02130865

Standaard c 9.1 02130864 9.1

€ 41,00 c - 02100875

€ 41,00 c - 02100870

€ 142,50 c - 90608500

€ 142,50 c - 90608510

€ 33,00 c 9.2 02089911 9.2

excl. btw art. nr.

Standaard c 10.1 Standaard

€ 47,50 c 10.2 02080920

€ 47,50 c 10.2 02080921 10.2

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

€ 15,50 c - 02080861

€ 15,50 c - 02080860

€ 19,50 c - 02080813

€ 19,50 c - 02080810
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8.1

8.4

Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links

Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts

9. Achterwielen

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links

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

6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden

Let op: Indien de maat van het voorwiel (in inches) afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes (zie punt 4), dan verandert het zithoogtebereik met 

1,25 cm per inch verschil ten opzichte van de wielmaat.

10. Remmen

11. Voorwielen

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

met 28 spaaks achterwielen

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

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts

Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar

Comfort beensteunen, lengte compenserend, links

Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts

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

met 28 spaaks achterwielen

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

8" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden

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

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

24" x 1" achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden

Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen

10.1

24" x 1" achterwielen, gespaakt, voorzien van lekvrije PU banden

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

Aankruisen 

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

Gipssteun, links

Gipssteun, rechts

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links

8. Voet- en beenposities

5

6

Excel Mobil

5



0

excl. btw art. nr.

€ 16,50 c 12.1 90081010

Optie zonder 

meerprijs c 12.2 02120910 12.1

€ 53,00 c 12.3 90280900

€ 11,50 c 12.4 90280975

12.3

24-11-2016
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Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar

12. Accessoires

12.2

© 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. 

Opmerkingen

Stokkenhouder

Zitfixatiegordel

Luchtpomp

Aankruisen 

12.4

Excel Mobil


