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Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale lengte:

Totale breedte:

Totale hoogte: 89 ↔ 103 cm (alleen verstelbaar bij de Excel E-Smart +)

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Handcontroller:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte: 58 ↔ 72 cm (alleen verstelbaar bij de Excel E-Smart +)

Draaicirkel:

Bodemvrijheid:

Max. snelheid:

Accu's:

Lader:

Actieradius:
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Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, 

wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

57 cm

94 cm (incl. anti-tip wielen en voetplaat)

43 cm

44 cm

VR2-50A

Max. 136 kg

 69,5 kg

17,7 km

5 Ah

18 Ah

66 cm (buiten diameter)

8 km/u

3,4 cm

Prijslijst / orderformulier 2019 (BTW tarief is 9%)

© 2019 Excel Mobility

Specificaties Excel E-Smart

1 januari 2019

Adres: Koperslagerij 3                                                          

Postcode: 4651 SK                                                                 

Plaats: Steenbergen (NB), Nederland                                    

Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                                      

Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                                 

Website: www.vanosmedical.nl 

Product voldoet aan: EN 12184

Product voldoet aan: EN12184

● De zitkolom is elektrisch in hoogte verstelbaar.

Producteigenschappen Excel E-Smart

● Voorzien van design velgen;

● Digitale programmeerbare elektronica; rijkarakteristieken en snelheid is aanpasbaar.

● Modern wit design;

● Motoren voorzien van elektromagnetische rem;

● Standaard zitkolom met neerklapbare, afneembare zitting;

● In hoogte en hoek instelbare voetplaat;

● Armleuningen, wegklapbaar,in hoogte en breedte verstelbaar;

Afwijkende specificaties Excel E-Smart+:

● Voorzien van deelbaar frame;

Excel E-Smart



excl. btw incl. btw art. nr.

€ 1.697,17 € 1.849,92 c - 09530000

€ 2.168,88 € 2.364,08 c - 09631000 1.1

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c - 93810320

Standaard Standaard c - 93810355

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c - Standaard

Optie zonder 

meerprijs

Optie zonder 

meerprijs c - 98509110

14-2-2019
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Excel E-Smart +

Excel E-Smart

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van 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 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 

31-12-2019. 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

0

2 x 18Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

          Aankruisen 

5Ah / 24V acculader, klasse 2

2. Accu's en acculaders

1. Uitvoering Excel E-Smart

3. Opties en accessoires

Joystick, rechts gemonteerd

Joystick, links gemonteerd

Excel E-Smart


