
Versie: 20-01

Geldig vanaf:

Afleveradres:

Totale hoogte: 91 ↔ 102 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)

Totale breedte: Zitbreedte + 23 cm

Totale lengte: 98 cm (incl. voetsteunen)

Totaal gewicht: 13,9 kg (afhankelijk van de uitvoering)

Gebruikersgewicht: Max. 130 kg

Beschikbare kleuren: Silver Metallic

Zitbreedte: 42½, 45 en 50 cm

Zitdiepte: 43 cm

Zithoogte: 47, 49 en 51 cm

Rughoogte: 39 cm
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Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                                      
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● Plooibare rug- en zitbekleding;

● Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen, met instelbare 

onderbeenlengte;

● Doorlopende en wegzwenkbare armleuningen;

● De voetplaten zijn voorzien van een hielband;

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

● Voorzien van in hoogte verstelbare, ergonomisch gevormde duwhandvatten;

● De wielbasis is instelbaar door middel van een achterasblok;

● De 24'' achterwielen zijn afneembaar door middel van het Quick-Release systeem;

● Doorlopende en wegzwenkbare armleuningen;
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● Remmen zijn in diepte en hoek instelbaar, waarbij de remhendels neerklapbaar zijn;

● Brede range aan opties, accessoires en maatvoeringen (1 zitdiepte, 3 zithoogtes en 3 

zitbreedtes).

Producteigenschappen Excel G-Evolution 12"

● Framekleur grijs metallic, voorzien van powder coating; ● Voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten en begeleidershandremmen;

● 8´´ zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden; ● De wielbasis is instelbaar door middel van een achterasblok;

● 12,5´´ achterwielen;

● Remmen zijn in diepte en hoek instelbaar, waarbij de remhendels neerklapbaar zijn;

● Brede range aan opties, accessoires en maatvoeringen (1 zitdiepte, 3 zithoogtes en 3 

zitbreedtes).

● Voorzien van neerklapbare rugleuning;

Prijslijst / orderformulier 2020 (BTW tarief is 9%)

Producteigenschappen Excel G-Evolution 24"

Specificaties Excel G-Evolution

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

● Plooibare rug- en zitbekleding;

● Framekleur grijs metallic, voorzien van powder coating;

● 8´´ zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;

● Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen, met instelbare 

onderbeenlengte;

● Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar;

● Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar;

● De voetplaten zijn voorzien van een hielband;

● 24'' x 1⅜'' aluminium, lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije 

banden en aluminium hoepels;

Excel G-Evolution



Basisprijs: Zitbreedte 42½ cm Zitbreedte 45 cm Zitbreedte 50 cm

675,00€                    

Optie zonder 

meerprijs 
Standaard

Optie zonder 

meerprijs 

Zitdiepte 43 cm c        c        c        

€ 675,00 € 675,00 € 675,00

Standaard 1173JK712 1173MK712 1173QK712

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c - Standaard

excl. btw incl. btw art. nr.

Optie zonder meerprijs
Optie zonder 

meerprijs c - 01170147

€ 80,00 € 87,20 c - 01170149

Standaard Standaard c - Standaard

Basisprijs: Zitbreedte 42½ cm Zitbreedte 45 cm Zitbreedte 50 cm

60,50€                      

Zitdiepte 43 cm c        c        c        

€ 60,50 € 60,50 € 60,50

50080441 50080444 50080449

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c - Standaard

€ 279,00 € 304,11 c -

60086020 

+   

60086030

€ 236,00 € 257,24 c -

62133020 

+ 

62133030

€ 236,00 € 257,24 c -

62133040 

+ 

62133050

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c 6.1 Standaard

€ 41,00 € 44,69 c -
2x 

40080000

c -

2x 

40080012 

+ 2x 

10082100

excl. btw incl. btw art. nr.

Standaard Standaard c - Standaard

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 15,50 € 16,90 c -
2x 

80000002

Standaard Standaard c - Standaard
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Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per 

paar, tbv zitbreedte 45 cm en 50 cm 

3. Zithoogte

Zithoogte 47 cm

4. Zitvoorziening

8´´ x 1¼´´ voorwielen, voorzien van luchtbanden 

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

8. Voorwielen

Standaard op een 

duwwandelwagen

Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar

24" x 1⅜" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU 

banden, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten

2. Framekleur

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Evolution

Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar

Zithoogte 51 cm

Framekleur, grijs metallic

Zithoogte 49 cm

Compacte remmen met neerklapbare remhendels, in diepte en 

hoek instelbaar

6. Achterwielen

Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per 

paar, tbv zitbreedte 42,5 cm 

24´´ x 1⅜ ´´ achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden, 

in hoogte verstelbare duwhandvatten

12½´´ x 2¼´´ achterwielen, met kunststof velg, voorzien van 

lekvrije PU banden, voorzien van neerklapbare rugleuning

7. Remmen

6.1

5. Voet- en beenposities

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

Excel G-Evolution



excl. btw incl. btw art. nr.

€ 16,50 € 17,44 c 9.1 90081010

€ 100,50 € 109,55 c - 92137012 9.2

€ 53,00 € 57,77 c 9.2 90280900

€ 11,50 € 12,54 c - 90280975

excl. btw incl. btw art. nr.

€ 1.069,00 € 1.165,21 c 10.1 08110190

€ 2.029,00 € 2.211,61 c 10.2 08130190

4-12-2019
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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.

Stokkenhouder

9. Opties en accessoires

Luchtpomp

10. Excel Click & Go uitvoering

Zitfixatiegordel

10.1

9.1

Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de 

Excel Click & Go Compact II)

Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel 

Click & Go Lite)

Anti-tip wielen, links / rechts, per paar

Opmerkingen

Aankruisen 

10.2

Excel G-Evolution


