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Specificaties Excel Galaxy Plus 4
Totale lengte:

139 cm

Totale breedte:

67 cm

Totale hoogte:

130 cm

Totaal gewicht:

136 kg

Gebruikersgewicht:

Max. 160 kg

Beschikbare kleuren:

15 km/h variant: Salt white / Macademia brown / Kite blue /
Spice orange
20 km/h variant: Emerald green / Tuscan red / Champagne

Zitbreedte:

51 cm

Zitdiepte:

52 cm

Zithoogte*:

48 cm onbelast / 46 cm belast

Zithoogte*:

33 cm onbelast / 31 cm belast

Zithoogte**:

70, 73, 76 en 79 cm (instelbaar)

Zithoogte**:

50, 53, 56 en 59 cm (instelbaar)

Draaicirkel:

257 cm (buiten radius)

Bodemvrijheid:

10 cm

Max. snelheid:

15 km/u - 20 km/h

Accu's:

2 x 12V / 73Ah, 2 x 12V / 75 Ah, 2 x 12V / 90 Ah

Lader:

24V / 8Ah

Actieradius:

45 km

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = met een geveerde zitkolom, ** = met een ongeveerde kolom
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.

Producteigenschappen Excel Galaxy Plus 4
● Kunststof slagvaste covers, in verschillende accentkleuren leverbaar;

● Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;

● Motor voorzien van elektromagnetische rem;

● Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid
aanpasbaar zijn;

● Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;

● Voorzien van onafhankelijke en instelbare vering op de voor- en achterwielen. Tevens
standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;

● Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met knoppen bediening, spatwaterdicht;

● 360º wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting;

● Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;

● Armleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;

● Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien
van e-markering;

● Stuurinrichting is zelfcorrigerend, en voorzien van koersstabilisator. Stuurwiel is tevens
hoekinstelbaar met een bereik van 5º;

● Afneembare mand aan de voorzijde, kunststof en achteruitkijkspiegels;

● Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;

● Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;

● Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;

● De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm. Zithoogte 70, 73, 76 en 79 cm vanaf de
grond gemeten en 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;

● De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 48 cm (onbelast), 46 cm (belast) vanaf
de grond gemeten en 33 cm (onbelast), 31 cm (belast).
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Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus 4

excl. btw

incl. btw

Excel Galaxy Plus 4, 15 km/h, salt white

€ 3.772,64

€ 4.112,18

Excel Galaxy Plus 4, 15 km/h, spice orange

€ 3.772,64

€ 4.112,18

Excel Galaxy Plus 4, 15 km/h, macadamia brown

€ 3.772,64

€ 4.112,18

Excel Galaxy Plus 4, 15 km/h, kite blue

€ 3.772,64

€ 4.112,18

Excel Galaxy Plus 4, 20 km/h, emerald green

€ 4.055,56

€ 4.420,56

Excel Galaxy Plus 4, 20 km/h, tuscan red

€ 4.055,56

€ 4.420,56

Excel Galaxy Plus 4, 20 km/h, champagne

€ 4.055,56

€ 4.420,56

2. Accu's en acculaders

excl. btw

incl. btw

2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

Standaard

Standaard

2 x 90Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

€ 199,00

€ 240,79

8Ah / 24V acculader, klasse 1

Standaard

Standaard


art. nr.

c
c
c
c
c
c
c

1.1

09760100

1.2

09764100

1.3

09762100

1.4

09763100

-

09766150

-

09767150

1.5

09768150

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

art. nr.

c
c
c

-

93810620

-

93810630

-

Standaard

Let op: de 2 x 90 Ah accu is alleen mogelijk in combinatie met de Excel Galaxy Plus 20 km variant.

3. Opties en accessoires

excl. btw

incl. btw

Zitfixatiegordel, snelsluitend

Standaard

Standaard

Excellence stoel, met verstelbare rugleuning, voorzien van een
hoofdsteun

Standaard

Standaard

Spiegels, links en rechts (set)

Standaard

Standaard

Zitkolom, geveerd

Standaard

Standaard

Optie zonder
meerprijs

Optie zonder
meerprijs

Stokkenhouder de-luxe

€ 68,00

€ 74,12

Kilometerteller

€ 40,47

€ 44,11

Verzekeringsplaathouder

€ 14,50

€ 15,81

art. nr.

c
c
c
c

3.1

Standaard

-

Standaard

3.2

Standaard

-

Standaard

-

95130315

3.3

90100030

3.4

92330010

3.5

97101400

3.1

3.2

3.4

3.5

3.3

Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.

Zitkolom, ongeveerd

c
c
c
c

Opmerkingen

© 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 3112-2019. 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.
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