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Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale hoogte:

Totale breedte:

Totale lengte:

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Beschikbare kleuren:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

Draaicirkel:

Bodemvrijheid:

Afmetingen opgevouwen

Max. snelheid

Accu:

Lader:

Actieradius:
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Emerald en Sand Silver

41 cm

39 cm

59 cm

14 cm

Buitenradius: 175 cm, middenradius: 129 cm, binnenradius: 83 cm

Voor: 63 - 102 cm (traploos instelbaar), achter: 87 cm

53 cm

99 cm

26 kg (incl. accu's)

Max. 110 kg

● Voorzien van een laser in de stuurkolom, waardoor de snelheid automatisch afneemt 

bij het nemen van een bocht;

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.6 km/h

24 V / 11,5 Ah

Producteigenschappen Excel Yoga

24 V / 5 Ah

● Uitgerust met een hoogwaardige Lithium Ion accu, die uitneembaar is;

● Voorzien van een gepattendeerde click-and-go vouwsysteem;

● Voorzien van een automatische elektromagnetische rem;

● Optioneel uit te rusten met armleuningen;

● Duidelijk afleesbaar bedieningspaneel;

● In- en uitvouwen binnen slechts 10 seconden;

● De Excel Yoga is de reisscootmobiel bij uitstek;

L: 44 cm x B: 44 cm x H:62 cm

18 km 

Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

Specificaties Excel Yoga

● Een vierwiel scootmobiel met de voordelen van een driewiel scootmobiel; ● De scootmobiel heeft een korte draaicirkel;

● Uitgerust met lekvrije banden, die niet opgepompt hoeven te worden;

● Standaard voorzien van draagkoffer;

● Voorzien van een in hoogte en hoek verstelbare stuurkolom.

1 januari 2017

Excel Yoga



excl. btw incl. btw art. nr.

€ 2.070,75 € 2.195,00 c 1.1 09601000

€ 2.070,75 € 2.195,00 c 1.2 09602000

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 69,00 € 73,14 c - 09600100

€ 79,00 € 83,74 c - 09600303

€ 395,00 € 418,70 c - 09600320

24-11-2016
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1.1 1.2

                                                                                      Aankruisen 

Opmerkingen

© 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.

Armleuningen

2. Opties en accessoires

1. Uitvoering Excel Yoga

Excel Yoga, Sand Silver

Accupack compleet incl. 1x 24V / 11,5 Ah Lithium accu

Externe lader, metallic black

Excel Yoga, Emerald

Excel Yoga


