
Versie: 23-01

Geldig vanaf:

Dealer:

Referentie:

Ordernummer:

Afleveradres:

Totale lengte:

Totale breedte:

Totale hoogte:

Totaal gewicht:

Gebruikersgewicht:

Beschikbare kleuren:

Zitbreedte:

Zitdiepte:

Zithoogte:

Draaicirkel:

Bodemvrijheid:

Max. snelheid:

Accu's:

Lader:

Actieradius:
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● Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;

● Voorzien van stoot bumper aan de voorzijde.● Afneembare mand aan de voorzijde;

● Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;

65 cm

139 cm (incl. anti-tip wielen)

51 cm

48,5 cm

Lightning blue

Max. 175 kg

127 kg

Voor: 110 cm. Achter: 127 cm

Specificaties Excel Galaxy II, 3 wiel

48 ↔ 58 cm (verstelbaar)

40 - 50 km met 73 Ah accu's

24V / 8Ah

2 x 12V / 73Ah

15 km/u

13 cm

234 cm (buiten radius)

● Standaard voorzien stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%* ;  

* Vanaf batch 5197 is de Excel Galaxy II 3 wiel voorzien 

van bovenstaande producteigenschappen.

● Actieradius tot 30 km (met 50Ah accu`s) tot 40 km (met 73Ah accu`s);

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 3 wiel

● Voorzien van voor- en achter verlichting;

● Kunststof slagvaste covers in de kleur Lightning blue;

● Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD 

display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave 

snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop*;

● Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;

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.

● Motor voorzien van elektromagnetische rem;

● Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens 

neerklapbaar;

● Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;

● Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar; 

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

instelbaar;

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

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

instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
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Excel Galaxy II, 3 wiel



excl. btw art. nr.

Prijs op 

aanvraag c 1.1 09735100

excl. Btw art. nr. 1.1

Prijs op 

aanvraag c - 2x 93810620

Prijs op 

aanvraag c - 93810358

excl. btw art. nr.

Standaard c 3.1 Standaard

€ 80,20 c 3.2 90100030 3.1 3.3

€ 36,55 c 3.3 91010970

€ 355,98 c - 93130755

Standaard c - standaard

€ 59,00 c - 99990008

*Programmatie betreft de mogelijkheden tot 1) besturing van links naar rechts omzetten. 2) Achteruitrij piep uitschakelen. 3) Snelheid verlagen

24-1-2023
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0

8Ah / 24V acculader, klasse 1

Aankruisen 

Excel Galaxy II, 3 wiel, Lightning blue

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

2. Accu's en acculaders

1. Uitvoering Excel Galaxy II, 3 wiel

3. Opties en accessoires

3.2

© 2023 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. Het product, met fabrikantreferentie S846GBVA52 wordt door Van Os Medical B.V. geïmporteerd en aangeboden onder de 

merknaam Excel type Galaxy II. 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 01-01-2023 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023. 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.

Zitkolom, geveerd

Opmerkingen

Zitfixatiegordel, snelsluitend

Spiegels, links en rechts (set)

Stokkenhouder de-luxe

Bumperkit; bestaande uit voorbumper, zijbumpers en een achterbumper

Programmeerkosten

Excel Galaxy II, 3 wiel


