Excel Mio II
Prijslijst / orderformulier 2022 (BTW tarief is 9%)
Geldig vanaf:

1 januari 2022

Vanaf €3.879,82 excl. BTW

Dealer:

Versie: 14-04

© 2022 Excel Mobility
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 Mio II
Totale lengte:

132 cm

Totale breedte:

68,5 cm

Totale hoogte:

117 cm

Totaal gewicht:

148 kg (incl. accu's)

Gebruikersgewicht:

Max. 135 kg

Beschikbare kleuren:

Grigio Ferro/ Blu Pozzi

Zitbreedte:

45,7 cm (armleuningen breedte instelbaar)

Zitdiepte:

45,7 cm

Zithoogte:

53 cm

Draaicirkel:

353 cm (buiten radius)

Bodemvrijheid:

17 cm

Max. snelheid:

15 km/u

Accu's:

2 x 12V / 73 Ah

Lader:

24V / 8Ah

Actieradius:

40 km met 73 Ah accu's

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 15 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 Mio II
● Kunststof slagvaste covers in twee verschillende kleuren;

● Voorzien van stoot bumper aan de voor- en achterzijde;

● Motor voorzien van elektromagnetische rem;

● Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;

● Hoek en displayverstelling van de stuurkolom;

● Voorzien van geveerde zitkolom en onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;

● Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard;

● 360º wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting;

● Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;

● De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;

● Voorzien van voor- en achter verlichting;

● Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;

● Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;

● Uitgerust met een 800 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels.

● Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
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Aankruisen

1. Uitvoering Mio II



excl. btw

Mio II, Grigio Ferro

€ 3.879,82

Mio II, Blu Pozzi

€ 3.879,82

2. Accu's en acculaders

excl. btw

2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's

Standaard

8Ah / 24V acculader, klasse 1

Standaard

art. nr.

c
c

1.1

06060186

1.2

06060185

1.1

1.2

art. nr.

c
c

-

2x 93810620

-

93810358

Let op: bij de keuze van de accu en de acculader dient de capaciteit van de acculader in Ah, 10% te zijn van de capaciteit van de accu.

3. Opties en accessoires

excl. btw

Zitfixatiegordel, snelsluitend

Standaard

Excellence stoel, met verstelbare rugleuning, voorzien van een hoofdsteun

Standaard

Geveerde zitkolom

Standaard

Stokkenhouder de-luxe

€ 74,26

Spiegelset, links/rechts

Standaard

art. nr.

c
c
c
c
c

3.1

90360200

-

Standaard

-

Standaard

3.2

90100030

3.3

06030100

3.1

3.2

3.3

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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