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Tillgänglighet på en ny nivå
Flexmobil i6 Junior



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, 

i skolan 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 ”stå upp”. 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.

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 i skolan och hemma.



Flexmobil i6

274001-4500H

Bålstöd ABC/SitRite höger

274001-4500V 

Bålstöd ABC/SitRite vänster

804000-2010 

Nackstöd SitRite kpl svart

224001-2019 Fotplatta hel just.
led/platta

224075-4800  
Grenkil/Bendelare SitRite svart

OPTION  
Stolen kan utrustas med 
gasreglerad alternativt elreglerad 
ryggvinkel och sitsvinkling tilt.

274001-2003H  
Fotstöd kort höger

274001-2003V 
Fotstöd kort vänster

274001-2103H  
Fotstöd lång höger

274001-2103V 
Fotstöd lång vänster

274001-4300H 
Knästopp höger

274001-4300V

Knästopp vänster

224001-4900 

Bord i Plexi vuxen kpl inkl. fästen

624001-4700  
Bålstödsförstärkning par SitRite

7PG-R-NETLED JSM  
Joystick PG med LED

7DLX-REM400-B  
Dynamics LinX Manöverdosa  
med färgskärm

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

800100-1002  
Sidostöd höger, 32 cm

800100-2002  
Sidostöd vänster, 32 cm

800100-1001  
Sidostöd höger, 24 cm

800100-2001  
Sidostöd vänster, 24 cm

7DLX-REM211-A 
Dynamics LinX manöverdosa



Flexmobil i6

GRUNDUTFÖRANDE

• Flexmobil i6 chassi

• SitRite sittenhet 

• Fasta armstöd – höjd & breddjusterbara 

• Sittplatta 36x40 cm

• Sitsvinkling/tilt – manuell med vev 

• Rygg vinkling

• Rygg – 37x43 cm, svart

• Elsitslyft – 250/400 mm slag 

 

TILLBEHÖR (URVAL)

•  Nackstöd

• Bålstöd 

• Lårstöd 

• Armstöd – mjuka 

• Grenkil 

• Barnsitsar 29x32, 32x36, 36x40, 40x40,40x45 cm. 

• Överdrag – sits och rygg – inkontinensskyddade 

• Sitstilt – elektrisk 

• Bord 

• Fotplatta 

• Delade benstöd – manuella eller elektriska 

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

• Omgivningskontroll 

• Rygg, elektrisk

TEKNISK DATA

Klass A

Hindertagning max 3 cm

Drivning mitthjulsdrift

Sitsbredd- mellan armstöd 33-50 cm

Sitsdjup -från rygg till sits framkant 17-46 cm

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

Sitshöjd, hög lyftpelare mätt underkant sits 47-87 cm slag 250 mm

Sitsstorlekar BxD
29x32, 32x36, 36x40, 
40x40, 40x45 cm

Sitstilt, manuel med vev framåt-bakåt 15-21°

Sitstilt, elektrisk framåt-bakåt 12-21°

Rygg 30x37, 37x43 cm

Nackstöd, storlek 25x8 cm

Klädsel, färger svart

Armstöd, höjd fällbara 19–25 cm

Armstöd, höjd fasta 0–30 cm varianter

Armstöd, platta, storlek 25x3, 30x3 cm

Totallängd – chassi 80 cm

Totalbredd – chassi 57 cm

Totalvikt 80 kg

Max brukarvikt 150 kg

Vändradie 96 cm

Max körtid 8,5 tim

Max hastighet 4 km/h

Elektronik Dynamic/PG

SITRITE – FÖR ÖKAD KOMFORT OCH ERGONOMI

Stolen är utrustad med Euroflex SitRite- 

system. Sitsens fördelar finns dolda under 

ytan i de två skummen. De två skummen har 

olika densitet och är formgivna med hänsyn 

till var bäcken och lår behöver fasthet respek-

tive mjukhet. Det hårdare undre skummet ger 

positionerande egenskaper det vill säga det 

hjälper till att hålla bäckenet i en god position. 

Det mjukare övre skummet ger tryckfördel-

ning och är tjockare under sittbenen än under 

låren. Form och densitet samspelar för att ge 

komfort och stabilitet och förbättra funktioner 

som balans, upprättning av ryggraden och 

handkontroll.

S I T R I T E  –  RYGGSTÖD

SitRite-ryggen har ergonomisk form som 

stödjer stor del av bålen utan att hindra 

armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över 

en stor yta och bålen får stöd även i sidled 

vilket ger god komfort, ökad stabilitet och 

minskad trötthet vid nedsatt sittfunktion. 

När bålen är stabil får brukaren förbättrad 

möjlighet till god kontroll av händernas och 

huvudets rörelse.

RYGGMEKAN ISM –  NY  DES IGN

Nya ryggstolpen kan ställas i sittdjup och har 

väl tilltagen vinkling av ryggstödet. Ryggvink-

lingen är utrustad med gaskol som standard 

med reglage under armstödet och kan enkelt 

byggas om till elektrisk vinkling.

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
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Flexmobil i6

> Sitthöjd kort ställdon 250 mm min 42 cm max 67 cm

> Sitthöjd långt ställdon 250 mm min 42 cm max 67 cm

> Brett tillbehörsprogram

> Byggbar – med anpassningar med sits, rygg och tillbehör

> Max brukarvikt 150 kg

> Utvecklad och tillverkad i Sverige

> 3 års garanti på chassi och ställdon



Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige | Tel. +46 371 390 100 | info@eurovema.se | www.eurovema.se

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.


