
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

E-THRONE

- Sammenleggbar
elektrisk rullestol

- Vinkeljusterbar rygg med 
5 forskjellige trinn
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

e-Throne er komfortabel, med en bred 
setedel, store armlener og en vinkeljusterbar 
rygg, som kan justeres i 5 forskjellige trinn.

Kompakt størrelse
Den kompakte størrelsen gjør at e-Throne også kan brukes innendørs i ditt eget hjem, uten at interiøret må 
tilpasses for bruk av en elektrisk rullestol. Samtidig takler e-Throne det meste av utfordringer utendørs, og sørger 
for at du kommer deg trygt og sikkert frem. Stolen er komfortabel, med en bred setedel, store armlener og en 
vinkeljusterbar rygg, som kan justeres i 5 forskjellige trinn.

Stor rekkevidde
Batteriene veier bare 4,7 kg og gir sammen med den kraftige 250W sterke motoren en kjørelengde på totalt 28 
km, med en maksimal hastighet på 6,5 km/h. e-Throne er også praktisk med tanke på transport, da den kan slås 
sammen til en kompakt størrelse på 80x68x35 cm, og dermed får plass i de aller fleste bagasjerom på biler.

E-Throne
e-Throne er en sammenleggbar, elektrisk 
rullestol med 12’’ drivhjul som enkelt 
bringer deg dit du ønsker.



3Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Teknisk data e-ThroneTeknisk data e-Throne

Oppfellbare armlener gjør det enkelt å 
komme seg inn og ut av e-Throne.

En sammenleggbar kompakt 
størrelse på 80x68x35 cm er enkel 
å plassere og får plass i de fleste 
bagasjerom.

Tilbehør E-ThroneTilbehør E-Throne
Artikkelnr. Beskrivelse
ET-30 Støtteben
ET-51 Ryggpute
ET-52 Setepute smal
ET-53 Ergonomisk sete
ET-54 Reisebag

Setebredde 45 cm
Setedybde 42 cm
Setehøyde 52 cm
Total lengde 100 cm
Total bredde 68 cm
Total høyde 96 cm
Sammenslåtte mål 80x68x35 cm
Svingradius 120 cm
Bakkeklaring 10 cm
Klatreegenskaper 800 helling

Egenvekt 31,7 kg
Maksimal bærevekt 150 kg
Svinghjul (foran) 8”
Drivhjul (bak) 12”
Maks hastighet 6,5 km/t
Kjørelengde 28 km
Motor 24V - 250W
Batteri 24V 15Ah
Batterivekt 4,7 kg
Bremser Elektromagnetiske
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