Excel Click & Go Compact II
Prijslijst / orderformulier 2022 (BTW tarief is 9%)
Geldig vanaf:

1 januari 2022

Versie: 21-01

© 2022 Excel Mobility

Vanaf €2.173,46 excl. BTW

Dealer:

Van Os Medical B.V.
Adres: Koperslagerij 3
Postcode: 4651 SK
Plaats: Steenbergen (NB), Nederland
Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
Website: www.vanosmedical.nl

Referentie:
Ordernummer:
Afleveradres:

Specificaties Excel Click & Go Compact II
Totale lengte:

48 cm

Totale breedte:

33 cm (exclusief kappen)
55 cm (inclusief kappen)

Totale hoogte:

34 cm

Totaal gewicht:

22,5 kg (12,5 kg excl. accu's)

Gebruikersgewicht:

Max. 135 kg (incl. rolstoel)

Maximale snelheid:

6 km/u

Geschikt voor:

Zitbreedte 42,5 ↔ 55 cm

Aandrijfwielen:

200 x 50 mm

Accu's:

2x 12V / 12Ah

Actieradius:

Max. 15 km

Gewicht accu's:

10 kg

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn:
gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Click & Go Compact II
● Elektrische hulpaandrijving voor vouwbare, manueel voortbewogen rolstoelen;

● Voorzien van één motor met een maximale output van 200 watt;

● Systeem voorzien van elektromagnetische motorrem;

● Aandrijving op twee wielen door middel van een transaxle;

● Systeem voorzien van 2 gasveren, 150 N / gasveer;

● Lekvrije PU banden gemonteerd op de aandrijfwielen;

● Elektronica voorzien van 2 zekeringen, een automatische zekering voor motorbeveiliging;

● Handcontroller met accu indicatie meter en fout diagnose display;

● Systeem voorzien van elektronica van PG, type S-drive. Deze elektronica is programmeerbaar en
de storingscodes zijn uitleesbaar;

● Zowel voor- als achteruitrij functie, met tevens een remfunctie;

● Snelheid doseerbaar op bedieningskastje aan duwhandvatten. Tevens is de duwhulp voorzien van
een voor- en achteruitschakelaar, accu-indicatiemeter en een aan- en uitknop;

● Standaard inclusief acculader 2Ah / 24V;

● Actieradius: max. 15 km;

● Voorzien van contactsleutel;

● Stroomvoorziening door middel van 2 x 12Ah / 12V accu’s, die eenvoudig uitneembaar zijn door
middel van een cassette;

● Direct te monteren op alle versies van de Excel G-Lightweight, de Excel G-Eco, de Excel
G-Modular, de Excel G-Modular Comfort en de Excel G-Neos, rolstoelen met standaard
zithoogte, door middel van een optionele montageset;

● Voorzien van uitschuifbare en wegklapbare ontkoppelstang;

● Wanneer u een Excel Click & Go Compact II monteert, dient u anti-tip wielen op uw
rolstoel te plaatsen.

● Monteerbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm tot en met 55 cm;
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Aankruisen

1. Uitvoering Excel Click & Go Compact II

€ 2.173,46

Excel Click & Go Compact II, inclusief montage materiaal



excl. btw

2. Accu's en acculaders

excl. btw

2 x 12Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

Standaard

Acculader, 2Ah / 24V

Standaard

3. Opties en accessoires

excl. btw

Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 19 mm

€ 97,19

Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 22 - 25 mm

€ 97,19
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Opmerkingen

© 2022 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 erop gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze
producten te verbeteren. De producten worden door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de merknaam Excel. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het
werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2022 tot
en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2022. Bij overeenkomsten die tot stand komen op basis van deze prijslijst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK op 30
juni 2020 onder KVK-nummer 20143376. Deze voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.vanosmedical.nl.
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