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Tillgänglighet på en ny nivå
Flexmobil i6 Comfort



Flexmobil i6

För att få ner stolen så lågt som möjligt 
har vi konstruerat en ny plattform 
med smarta lösningar där allt får 
plats. Arm- och fotstöden kan enkelt 
tiltas, och med drivhjul placerade i 
mitten blir stolen mycket lättkörd. 
Stolen svänger runt sin egen axel och 
klarar sig med ett litet vändutrymme.

Med Flexmobil i6 tar vi mobila hjälpmedel till en ny nivå. Flexmobil i6 är 

en nyutvecklad elrullstol för inomhusbruk som ger ny rörelsefrihet hemma, 

på jobbet och på fritiden. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med  

generösare sitthöjd och lägre ljudnivå. 

Största möjliga tystnad!

Som alltid har vi strävat efter att skapa en  

flexibel och lättservad plattform som enkelt kan 

anpassas för nya behov och brukare. Chassit finns 

i två höjder och kompletteras med Euroflex  

ergonomiskt utformade sitssystem. Gör vad du 

vill, när du vill, på lika villkor. 

LÄGRE OCH HÖGRE!

Med det nya i6-chassit är det lätt att ”sitta nära 

golvet” eller ”nå upp i överskåp”. Flexmobil i6 har 

generöst tilltagna mini- och maxlägen och finns 

med två olika ställdon. För oss handlar det om 

jämlikhet, att du enkelt kan variera din arbets-

ställning i det aktivitetsbaserade kontoret eller 

göra vardagssysslor därhemma. 

LÅTER  M INDRE !

Med Flexmobil i6 tar du plats på rätt sätt. Det är 

du som syns och hörs – inte stolen. Vi har pressat 

ljudnivån på motorer och ställdon till att bidrag 

till en behaglig ljudmiljö på jobbet och hemma.



Flexmobil i6

224001-4900 

Bord i Plexi vuxen kpl inkl. fästen

299001-4700  
Nackstöd comfort

234001-4700

Nackstöd formad 
299002-4700  
Nackstöd U-formad

224001-2300H  
Benstöd Etac höger kompl.

224001-2300V  
Benstöd Etac vänster kompl.

7DLX-REM211-A 
Dynamics LinX manöverdosa

299001-9000V  
Benstöd elektrisk vänster  
299001-9000H  
Benstöd elektrisk höger

7PG-R-NETCJSM-SW  
Joystick PG med färgskärm

299001-4500H

Bålstöd svängbara höger

299001-4500V

Bålstöd svängbara vänster

224001-2019  
Fotplatta hel just.led/platta

224001-4100H  
Amputationsbenstöd höger

224001-4100V  
Amputationsbenstöd vänster

7DLX-REM400-B  
Dynamics LinX Manöverdosa  
med färgskärm

299047-4500H

Sidostöd 32x10 höger

299047-4500V

Sidostöd 32x10 vänster 

299047-4501H

Sidostöd 24x10 höger

299047-4501V

Sidostöd 24x10 vänster

269001-2010
Fotplatta hel el. kpl. längdkom.Cros

299001-6001   
Rygg slingback Comfort kpl.

7PG-VR2 JSM-A
Joystick



Flexmobil i6

GRUNDUTFÖRANDE

• Flexmobil i6 chassi

• Comfort sittenhet 

• Fällbara armstöd – höjd & breddjusterbara 

• Sits 45x60 cm, yttermått

• Sitsvinkling/tilt – manuell med vev

• Elektrisk tilt och ryggvinkling 

• Elsitslyft – 250 mm alt. 400 mm slag

•  Elektronik Dynamic/PG

 

TILLBEHÖR (URVAL)

•  Nackstöd

• Bålstöd 

• Lårstöd 

• Grenkil  

• Överdrag – sits och rygg – inkontinensskyddade 

• Bord 

• Fotplatta 

• Delade benstöd – manuella eller elektriska 

• Finger-, knapp-, vårdarstyrning m.fl. 

• Omgivningskontroll 

• Plansits - för montering av special dynor

• Slingback rygg

TEKNISK DATA

Klass A

Hindertagning max 3 cm

Drivning mitthjulsdrift

Sitsbredd- mellan armstöd

35x(31-37) cm,  
40x(36-42) cm,  
45x(41-47) cm, 
53x(48-56) cm

Sitsdjup -från rygg till sits framkant
30-50 cm och  
40-60 cm

Sitshöjd kort lyftpelare mätt underkant sits 40-65 cm slag 250 mm

Sitshöjd hög lyftpelare mätt underkant sits 47-87cm slag 400mm

Sitsstorlekar, BxD

35x(30-50) cm,
40x(40-60) cm, 
45x(40-60) cm, 
53x(40-60) cm

Sitstilt, framåt-bakåt
11° fram. 20° bak alt. 
4° fram. 20° bak

Ryggvinkling Justerbar 22°

Ryggstöd, storlek, BxH
40x51, 45x51, 53x51, 
40x64, 45x64 cm

Klädsel, färger Svart läder/tyg

Armstöd, höjd fällbara 10–39 cm

Armstöd, höjd fasta 0–30 cm

Totallängd – chassi 80 cm

Totalbredd – chassi 57 cm

Totalvikt 98 kg

Max brukarvikt 150 kg

Vändradie 96 cm

Max körtid 8,5 tim

Max hastighet 4 km/h

Elektronik Dynamic/PG

SITTSYSTEM - COMFORT

Comfortsits är framtagen för de brukare som 

sitter länge och mycket i sin rullstol. Den 

redan tidigare goda sittkomforten lyfts ytter-

ligare ett steg med Comfort sittenhet. Den 

bekväma Comfortsitsen från Eurovema i skinn 

med stöd för hela kroppen gör att du sitter bra 

hela dagen. Sitsen finns i fyra olika bredder 

med låg eller hög rygg. Sittdjupet är steglöst 

inställbart till hela 60 cm så även riktigt lång-

benta kan hitta en bekväm sittställning.

CHASS I  -  F L EXMOB I L  i 6

Med det nya Flexmobil i6-chassit är det lätt 

att ”sitta nära golvet” eller ”stå upp och jobba”. 

Flexmobil i6 har generöst tilltagna mini- och 

maxlägen och finns med två olika ställdon.

För oss handlar det om jämlikhet. Att du som 

barn kan sitta och leka på samma nivå som 

dina kompisar. Och att du som är vuxen, enkelt 

kan variera din arbetsställning i det aktivitets-

baserade kontoret eller göra vardagssysslor 

därhemma.

Tackvare att drivhjulen är placerade i mitten 

blir stolen mycket lättkörd. Stolen svänger 

runt sin egen axel och klarar sig med ett litet 

vändutrymme.

SM ID IGT  UNDERHÅL L

Flexmobil i6 är enkel att serva och underhålla. 

All nödvändig elektronik nås lätt och smidigt 

via serviceluckan på chassit.

Personlig anpassning för perfekt funktion



Flexmobil i6

Flexmobil i6

> Sitthöjder från 45 till 95 cm 

> Chassibredd på 57cm 

> Bra justeringsmöjligheter för individuell tillpassning

> Brett tillbehörsprogram

> Max brukarvikt 150 kg

> Utvecklad och tillverkad i Sverige

> 3 års garanti 
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Eurovema är hjälpmedelsföretaget med egen utveckling och tillverkning i Sverige. Vi har vanan och viljan att lyssna. 
Vår närhet till brukare och medarbetare inom hjälpmedelsverksamheten ger oss unika möjligheter att utveckla 
hjälpmedel och genomföra personliga anpassningar. Vi är en erfaren och långsiktig aktör som bygger vår verksamhet 
på affärsmannaskap och respekt för individen. Hos våra medarbetare möts du av professionalism och insikten om 
hur vardagen ser ut för brukare, anhöriga, konsulenter, förskrivare och hjälpmedelstekniker. Med stort engagemang 
skapar vi ny mobilitet och ergonomi för användare i alla åldrar. Elrullstolar, arbetsstolar, sulkyvagnar och rollatorer 
som alla har tester utförda av ackrediterade nationella och internationella testinstitut såsom elsäkerhet, långtids-
tester, brand och krocktester.


