
Versie: 20-01

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale lengte:

Totale breedte:

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Framekleur:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

Rughoogte:

Accu's:

Lader:

Draaicirkel:

Actieradius:

     ● Elektrische rolstoel standaard voorzien van licht & light only joystick;
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Vanaf €6.299,- excl. BTW

Prijslijst / orderformulier 2020 (BTW tarief is 9%)

42,5 - 55 cm

40 - 55 cm

57 cm

47 cm

101 cm (VWA) / 94,5 cm (AWA)

2 x 12V / 50Ah

AWA 170 cm / VWA 120 cm

Max. 160 kg

© 2020 Excel Mobility

68 kg (excl. accu's)

43 - 47 cm (zitkussen)

Specificaties Excel Airide Go!

Van Os Medical B.V.                                                       

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 

1 januari 2020

Metallic silver

     ● Frame is gedeeltelijk van aluminium en gedeeltelijk van staal;

24V / 5Ah

● Voorzien van 14'' aandrijfwielen en 10'' zwenkwielen;

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Airide Go!

 ● Accu's afneembaar middels schuiflade;

 ● Armleggers vervaardigd van polyurethaan;

● Rug is in hoek verstelbaar;

≤ 28 km met 50 Ah accu's

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, 

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

● In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband; 

● Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte; ● Frame voorzien van luchtvering, welke instelbaar is; 

● Zitframe diepte + hoek instelbaar;

● Brede range opties en accessoires. Uit te voeren met de Excel Pro Comfort polsterlijn, zie 

hiervoor prijslijst Excel Airide Go! zit- en rugvoorzieningen.
● Voetplaten voorzien van enkelschanieren op de voetplaten, 90 - 105°; 

● Rugleuning neerklapbaar; 

● In hoogte en breedte, afneembare, verstelbare armleuningen;

Excel Airide Go!



excl. btw art. nr.

€ 6.299,00 c 1.1 08520000 1.1

Zitbreedte 42,5 cm Zitbreedte 45 cm Zitbreedte 47,5 cm Zitbreedte 50 cm Zitbreedte 55 cm

Optie zonder meerprijs Standaard
Optie zonder 

meerprijs

Optie zonder 

meerprijs

Optie zonder 

meerprijs

Zitdiepte 40 cm c c c c c

Standaard
08503142 +          

08503040

08503145 +  

08503040

08503147 +   

08503040

08503150  +   

08503040

08503155 +   

08503040

Zitdiepte 42,5 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +      

08503042

08503145 + 

08503042 

08503147 +  

08503042

08503150 +  

08503042 

08503155 + 

08503042

Zitdiepte 45 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +        

08503045

08503145 +  

08503045

08503147 +  

08503045

08503150 + 

08503045

08503155 +  

08503045

Zitdiepte 47,5 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +      

08503047

08503145 +  

08503047

08503147 + 

08503047

08503150 +  

08503047

08503155 +  

08503047

Zitdiepte 50 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +      

08503050

08503145 +  

08503050

08503147 +  

08503050

08503150 + 

08503050

08503155 +   

08503050

Zitdiepte 52,5 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +         

08503052

08503145 +     

08503052

08503147 +  

08503052

08503150 +  

08503052

08503155 + 

08503052

Zitdiepte 55 cm c        c        c        c        c        

Optie zonder meerprijs
08503142 +      

08503055

08503145 +  

08503055

08503147 +  

08503055

08503150 + 

08503055

08503155 +   

08503055

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

Optie zonder 

meerprijs c - 08500710

Optie zonder 

meerprijs c - 08500720

Optie zonder 

meerprijs c - 08500730

Standaard c - Standaard

Optie zonder 

meerprijs c - 08500750

excl. btw art. nr.

Standaard c - D50242

excl. btw art. nr.

Optie zonder 

meerprijs c - 08510160

Optie zonder 

meerprijs c - 08510161  
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Aankruisen 

1. Uitvoering Excel Airide Go!

Achterwielaandrijving

Voorwielaandrijving

2. Zitbreedtes / zitdieptes

Zithoogte voor, 43 cm

Zithoogte achter, 43 cm

Excel Airide Go!

5. Aandrijving

Zithoogte achter, 47 cm

3. Zithoogtes

Zithoogte achter, 45 cm

Let op: De zithoogte gaat omhoog met de verschillende elektrische verstellingen.

Zithoogte voor, 47 cm

4. Uitvoering van de Excel Airide Go!

Zithoogte voor, 45 cm

Lichtmodule voor VR-2

Excel Airide Go!

Excel Airide Go!



excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

Optie zonder 

meerprijs c 6.1  98509110 6.1

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr. 8.1 8.2

Standaard c 8.1 0850065X

€ 310,00 c 8.2 0850064X

€ 1.180,00 c 8.3 0850067X 8.3

excl. btw art. nr.

€ 444,00 c 9.1
57503800 +   

57503820
9.1

excl. btw art. nr.

€ 299,00 c 10.1 08509910

€ 155,00 c - 08509900

excl. btw art. nr.

Standaard c - Standaard

excl. btw art. nr.

Standaard c 12.1 Standaard

€ 297,00 c - 57503700

€ 303,00 c - 57503710

€ 306,00 c - 57503720

€ 312,00 c - 57503730

excl. btw art. nr.

Prijs op aanvraag c - 2x 93810612

Prijs op aanvraag c - 93810355

excl. btw art. nr.

€ 53,00 c 14.1 90280900

€ 16,50 c 14.2 90081015 14.1

€ 620,00 c - 08509050
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10.1

11. Armleuningen

13. Accu's en acculaders

2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

Hoofdsteun, universeel

Begeleidersjoystick, inclusief bevestigingsmateriaal

Abductieklos, stretchstof bekleding incl. verstelsysteem

9. Abductieklos

10. Hoofdsteunen

Stokkenhouder

Hoofdsteun, standaard

Zitfixatiegordel

5Ah / 24V acculader, klasse 2

Kuitplaten, gepolsterd, velour, 19 x 19 x 5,5 cm

Kuitplaten, gepolsterd, velour, 24 x 19 x 5,5 cm

Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 24 x 19 x 5,5 cm

Armleuningen, in hoogte en diepte instelbaar

12. Kuitplaten

Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 19 x 19 x 5,5 cm 12.1

14.2

14. Accessoires

Comfort beensteunen, elektrisch, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar

Comfort beensteunen, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar

10" wielen, grijze banden, lucht

7. Type banden

12" wielen, grijze banden, lucht

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

Joystick, wegzwenkbaar, links

Joystick, wegzwenkbaar, rechts

6. Joystick opties

8. Voet- en beenposities

Standaard kuitplaten

   Aankruisen 

Excel Airide Go!



28-4-2020
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© 2020 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 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. 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

Excel Airide Go!



Versie: 20-01

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

€ 206,90 c -
52425042 + 

12131051

€ 206,90 c -
52425045 + 

12131051

€ 206,90 c -
52425050 + 

12131051

€ 206,90 c -
52425055 + 

12131051

€ 368,50 c -
52425142 + 

12131051

€ 368,50 c -
52425145 + 

12131051

€ 368,50 c -
52425150 + 

12131051

€ 368,50 c -
52425155 + 

12131051

2. Rugvoorzieningen excl. btw art. nr.

€ 312,15 c -
52421542 + 

12131051

€ 312,15 c -
52421545 + 

12131051

€ 312,15 c -
52421550 + 

12131051

€ 312,15 c -
52421555 + 

12131051

€ 479,65 c -
57401642 + 

12131051

€ 479,65 c -
57401645 + 

12131051

€ 479,65 c -
57401650 + 

12131051

€ 479,65 c -
57401655 + 

12131051

€ 579,65 c -
57402642 + 

12131051

€ 579,65 c -
57402645 + 

12131051

€ 579,65 c -
57402650 + 

12131051

€ 579,65 c -
57402655 + 

12131051

6-12-2019
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Van Os Medical                                                                     

Adres: Koperslagerij 3

Postcode: 4651 SK                                                                    

Plaats: Steenbergen (NB), The Netherlands                                    

Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                                      

Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                                 

Website: www.vanosmedical.nl

© 2020 Excel Mobility

Prijslijst / orderformulier 2020 (BTW tarief is 9%)

1 januari 2020

Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 

40-55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 

cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 

cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 55 

cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 

40-55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 

40-55 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 

40-55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 

cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)

© 2020 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 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. 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.

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) 

Opmerkingen

Let op: de Excel Pro Comfort polster zitting is niet leverbaar in de zitbreedte 47,5 cm. 

Let op: de Excel Pro Comfort polster rugleuning is niet leverbaar in de zitbreedte 47,5 cm. 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 55 cm 

(incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)

Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm 

(incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm 

(incl. bevestiging) 

Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm 

(incl. bevestiging)

Excel Airide Go! zit- en rugvoorzieningen


