
heavy dutyworkchair



                      en arbetsstol för storväxta
Euroflex Heavy Duty är en arbetsstol utvecklad för mycket storväxta och tunga 
personer med funktionshinder. Stolen är byggd för att klara brukarvikter upp till 260 
kg, med dubbla elektriska lyftställdon extraförstärkt sittkryss och med dubbla ryggrör. 
Det kraftiga chassit har elektrisk 4-hjulsbroms som standard.

dubbla sitslyft ställdon

Stabil rygginfästning med dub-
bla ryggrör. Extra tjocka och 
mjuka armstödsplattor med 
extra låsspärr för att klara höga 
belastningar.

Den stabila sittdynan har ett 
lager av sk. “slow recovery” som 
standard vilket gör att man får en 
god komfort

Alla fyra hjulen bromsas elektriskt 
med den medföljande manöver-
dosan som även kontrollerar 
sitslyften

Grundutförande: 
• chassi - extra förstärkt - hjul 100 mm
• broms - elektrisk 4-hjulsbroms
• sitslyft - elektrisk - dubbla ställdon
• sits - 60x45 cm - med slowrecovery
• rygg - 55x35 cm
• sitsvinkling -  +3º till -3º  (engångsinställning)

Tillbehör:  
• sits - 70x50 cm
• rygg -  65x30 cm

Tekniska data: 
Klass     arbetsstol - ISO 180903
Sits, storlekar   60x45, 70x50cm
Sittdjup     35-47 cm, ställbart
Sitthöjd     50-76 cm - (+ 8 cm) *
Rygg, storlekar   55x35, 65x35 cm
Ryggstödshöjd   32-42 cm, ställbart
Armstöd, storlek    38x8 cm, extra mjuk 
Armstöd, höjd    8- 26 cm, ställbart
Sits, vinkling,      +3º till -3º   (engångsinställning)
Chassi, längd    71 cm 
Chassi, bredd   85 cm   
Klädsel, färger    svart Dot, blå Video, grå Video
Totalvikt      51 kg 
Max brukarvikt    260 kg  
Batteri - EL stol    12V/10A - 1st / stol 

* ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband.
vilket påverkar högsta och lägsta sitthöjd. Läget går att justera uppåt i steg om 
1 cm upp till +8 cm. 

Baldersvägen 38, 332 35  GISLAVED, Sweden, Tel:+46-371-39 01 00 fax:+46-371-189 82, www.eurovema.se

 E
ur

ov
em

a 
A

B
 fö

rb
eh

ål
le

r s
ig

 rä
tte

n 
til

l e
ve

nt
ue

lla
 te

kn
is

ka
 ä

nd
rin

ga
r

art.nr. BRO-EXL  rev:2011-11

Flexbase chassi med central-
bromsade bakhjul. 

heavy dutyworkchair

extra föstärkt chassi. 


