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 BLIMO PROMENADSCOOTERS

ENKELT ATT LÄRA SIG
Inga onödiga knappar eller reglage. Automatisk 

färdbroms och parkeringsbroms.

EKONOMISKT OCH MILJÖVÄNLIGT
Kostnaden i elektricitet är under 50 öre/mil. Inga 

giftiga avgaser, inget störande motorbuller.

MINIMALT UNDERHÅLL
Helförslutna underhållsfria batterier samt under-
hållsfri elmotor ger minimalt servicebehov. Bara 

att ladda och köra!

ALLA FÅR KÖRA
Inget körkortskrav, ingen åldersgräns. 

KÖR ÖVERALLT
Det är tillåtet att köra överallt där du får gå så 

länge du håller gångfart.

BESTÄLLNING OCH LEVERANS
På Blimo Hjälpmedel har vi ett stort lager om 4000 m2 
beläget i Norrtälje, norr om Stockholm. Vi skickar nor-
malt ditt fordon samma dag som du har beställt den och 
det tar oftast inte mer än ett par arbetsdagar innan du 
har fordonet hemma hos dig. När du tar emot fordonet är 
den efter en enkel slutmontering och laddning redo att 
användas. Vi kan även skicka fordonet helt monterat mot 
en mindre avgift.

PROVA HEMMA I 30 DAGAR 
När du köper en scooter tycker vi att det är viktigt att du 
får lov att prova den ordentligt i din egen hemmiljö så 
att du känner att fordonet passar just dina behov. Därför 
erbjuder vi en unik möjlighet att ångra ditt köp inom 30 
dagar även om du har använt fordonet. Det enda du som 
kund står för vid eventuell retur är kostnader för frakt 
och hyra för den period du använt fordonet, maximalt 
1495 kr. De enda villkoren är att fordonet skall returneras 
i originalemballage samt utan skador annat än normalt 
slitage. Vi är övertygade att du inte kan hitta ett mer 
prisvärt fordon någon annanstans.

BETALA RÄNTEFRITT
Vi på Blimo Hjälpmedel är måna om att du ska känna 
dig trygg i ditt köp. När du beställer från oss behöver du 
inte betala något förrän du har tagit emot ditt beställ-
da fordon. Välj mellan att betala hela beloppet på en 
faktura eller att dela upp betalningen på 3-12 månader 
räntefritt. Oavsett vilket betalalternativ du väljer så be-
höver du inte betala något i förskott. Kontakta oss gärna 
så berättar vi mer om våra betalningslösningar!

GARANTIER OCH SERVICE
Din Blimo promenadscooter klarar sig normalt utan re-
gelbunden service. Det enda du behöver tänka på är att 
ladda batterierna efter rekommendation samt pumpa 
däcken emellanåt. Alla produkter i Blimos sortiment om-
fattas av ett års garanti mot produktionsfel. Våra fordon 
har sällan några bekymmer, men om oturen skulle vara 
framme så kan vi erbjuda riksstäckande assistans. Anting-
en kan du ta fordonet till någon av våra lokala samarbets-
partners eller så bokar vi upp en hämtning för transport 
av fordonet till vårt eget servicecenter.

PROVA HEMMA I 30 DAGAR
Vi ger dig möjlighet att ångra ditt köp även efter 
att du har provat fordonet i din hemmiljö. Om du 
returnerar ett använt fordon inom 30 dagar debi-
terar vi endast frakt- och hyreskostnader för den 

tid du använt fordonet.  
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X-35 SOLAX RELYNC X-50 X-80 X-90 X-1400 MOTO MOTO SPORT CADDIE GATSBY KABIN

Motorstyrka 250 Watt 120 Watt 170 Watt 400 Watt 950 Watt 800 Watt 1400 Watt 400 Watt 950 Watt 800 Watt 950 Watt 1400 Watt

Toppfart 7 km/h 6 km/h 6 km/h 8 km/h 15 km/h 14 km/h 18 km/h 16 km/h 20 km/h 14 Km/h 15 Km/h 15 km/h

Batteri 480Wh
24V 20Ah

Li-Ion 240Wh
24V 10Ah

250Wh
36V 7Ah

1008Wh
24V 42Ah

1008Wh
24V 42Ah

1320Wh
24V 55Ah

2400Wh
24V 100Ah

792Wh
24V 33Ah

1320Wh
24V 55Ah

1320Wh
24V 55Ah

1320Wh
24V 55Ah

1800Wh
24V 75Ah

Max. räckvidd* 25 km* 20 km* 15 km* 40 km* 40 km* 50 km* 55 km* 40 km* 50 km* 40 km* 50 km* 40 km*

Max. motlut 10 grader 8 grader 6 grader 15 grader 18 grader 17 grader 18 grader 15 grader 17 grader 17 grader 18 grader 15 grader

Svängradie 168 cm 136 cm 135 cm 172 cm 176 cm 198 cm 210 cm 140 cm 140 cm 218 cm 194 cm 235 cm

Mått (LxB) 109 x 48 cm 94 x 43 cm 109 x 55 cm 131 x 64 cm 135 x 65 cm 156 x 69 cm 159 x 73 cm 150 x 73 cm 150 x 73 cm 156 x 72 cm 155 x 66,5 cm 155 x 71 cm

Hjuldiameter 23 cm 15 cm Fram: 20 cm
Bak: 25 cm 26 cm 32 cm 36 cm 36 cm 43 cm 41 cm 32 cm 33 cm 36 cm

Vikt 48 kg 24,5 kg 34 kg 93 kg 128 kg 133 kg 160 kg 100 kg 120 kg 97 kg 120 kg 242 kg

Max. lastvikt 110 kg 120 kg 120 kg 120 kg 150 kg 200 kg 200 kg 150 kg 150 kg 125 kg 150 kg 150 kg

Markfrigång** 7 cm 4 cm 13,5 cm 13 cm 16 cm 17 cm 17 cm 17 cm 15 cm 15 cm 16 cm 15 cm

Typ av gasreglage Spakar Spakar Vridreglage Spakar Spakar Spakar Spakar Vridreglage Vridreglage Tumgasreglage Spakar Spakar

BLIMO MODELLPROGRAM

TRE ELLER FYRA HJUL?
Många kunder frågar om skillnaden mellan tre- och fyr-
hjuliga promenadscooters. Kortfattat kan man säga att 
en trehjulig scooter har mindre svängradie och blir något 
mer lättstyrd än en fyrhjulig modell, eftersom det bara 
är ett hjul som ska vridas istället för två. En fyrhjulig 
scooter blir i sin tur något mer stadig om man kör på 
ojämnt underlag, eller om man t.ex. kör ner för en trot-
toarkant lite snett. 

GASA OCH BROMSA
De flesta av våra promenadscooters har gasreglage i form 
av spakar för höger och vänster hand. För att åka framåt 
trycker man ner höger spak medan du backar med vän-
ster spak. Denna typ av gasreglage finner du på Blimo So-
lax, 35-, 50-, 80-, 90- samt 1400-serien. Fordonen har au-
tomatisk broms som aktiveras så fort gasreglaget släpps 
upp. När fordonet väl står stilla aktiveras en automatisk 
parkeringsbroms.

*  Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
** Markfrigång till underredet. Lägre punkt finns i form av anti tipp-hjul. Dessa hindrar dock inte framkomligheten över trottoarer etc.
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X-35 SOLAX RELYNC X-50 X-80 X-90 X-1400 MOTO MOTO SPORT CADDIE GATSBY KABIN

Motorstyrka 250 Watt 120 Watt 170 Watt 400 Watt 950 Watt 800 Watt 1400 Watt 400 Watt 950 Watt 800 Watt 950 Watt 1400 Watt

Toppfart 7 km/h 6 km/h 6 km/h 8 km/h 15 km/h 14 km/h 18 km/h 16 km/h 20 km/h 14 Km/h 15 Km/h 15 km/h
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250Wh
36V 7Ah

1008Wh
24V 42Ah

1008Wh
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Svängradie 168 cm 136 cm 135 cm 172 cm 176 cm 198 cm 210 cm 140 cm 140 cm 218 cm 194 cm 235 cm

Mått (LxB) 109 x 48 cm 94 x 43 cm 109 x 55 cm 131 x 64 cm 135 x 65 cm 156 x 69 cm 159 x 73 cm 150 x 73 cm 150 x 73 cm 156 x 72 cm 155 x 66,5 cm 155 x 71 cm

Hjuldiameter 23 cm 15 cm Fram: 20 cm
Bak: 25 cm 26 cm 32 cm 36 cm 36 cm 43 cm 41 cm 32 cm 33 cm 36 cm

Vikt 48 kg 24,5 kg 34 kg 93 kg 128 kg 133 kg 160 kg 100 kg 120 kg 97 kg 120 kg 242 kg

Max. lastvikt 110 kg 120 kg 120 kg 120 kg 150 kg 200 kg 200 kg 150 kg 150 kg 125 kg 150 kg 150 kg

Markfrigång** 7 cm 4 cm 13,5 cm 13 cm 16 cm 17 cm 17 cm 17 cm 15 cm 15 cm 16 cm 15 cm

Typ av gasreglage Spakar Spakar Vridreglage Spakar Spakar Spakar Spakar Vridreglage Vridreglage Tumgasreglage Spakar Spakar

BLIMO MODELLPROGRAM

OLIKA SITSAR
Våra olika fordon levereras med olika sitsar. Mest komfor-
tabla sitsar finner man på Blimo Moto Sport, 50- , 80-, 90- 
och 1400-serien i form av kaptensitsen på bilden ovan. 
Denna sits kan justeras både i höjd- och längdled, samt 
har ett vinklingsbart ryggstöd med justerbart nackstöd. 
Dessutom finns ställbara och vikbara armstöd. De flesta 
sitsar kan vikas 90 grader i sidled för att enklare kliva i 
och ur fordonet. 

KÖR ÖVERALLT
Med en Blimo promenadscooter får du köra överallt, även 
där det är cykelförbud. För snabbare promenadscooters 
brukar man hålla sig till cykelbanor. Om du vill köra på 
platser där det är cykelförbud, t.ex. på trottoarer och 
torg, skall du hålla gångfart. Det är t.o.m. tillåtet att 
köra in i köpcentrum och butiker då du som förare av en 
promenadscooter är att betrakta som gående.
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35-serien är alternativet för dig som är ute efter en kom-
pakt promenadscooter som är smidig att framföra i trånga 
miljöer såsom i korridorer, hissar och inne i butiker. Trots 
det kompakta formatet har 35-serien förvånansvärt god 
framkomlighet över kanter, grus och gräs. Detta gör att 
modellerna mycket väl kan användas dagligen för dig som 
vill ta dig runt i ditt närområde. 

35-serien finns att tillgå med tre (T-35) eller fyra (X-35) 
luftfyllda hjul. Modellerna är utrustade med framlampa, 
”tuta” samt en praktisk löstagbar korg. En uppskattad 
funktion är det löstagbara batteripaketet beläget under 
fotmattan. Om du vill går det enkelt att lyfta ur batteri-
paketet för att ladda det på annan plats än där fordonet 
parkerats. 

BLIMO 35-SERIE
KOMPAKT SCOOTER

Rubinröd

Färgalternativ:

Fordonen kan ställas in för att uppnå en personlig och 
komfortabel körställning. Styret kan på ett enkelt sätt 
vinklas för att komma närmare sitsen och sitsen han jus-
teras i höjdled samt vinklas åt sidan för att enklare kliva 
i och ur fordonet. Sitsens armstöd är vikbara och kan jus-
teras i vinkel. 

Om fordonet skall transporteras i en personbil går det en-
kelt att lyfta av sitsen och vika ned styret. Detta gör även 
35-serien till ett bra alternativ att ta med sig på resan.

• Smidig i trånga utrymmen.

• Maxhastighet 7 km/h vilket motsvarar lätt joggingfart.

• Batteripaket om 24V 20Ah tar dig upp till 25 km*.

• Får plats i de flesta bagageutrymmen i hopfällt läge.

Bright silver

Motorstyrka 250 Watt

Toppfart 7 Km/h

Batterikapacitet 480 Wh (24V 20Ah)

Max. räckvidd* 25 km*

Mått (Längd x Bredd) 109 x 48 cm / 107 x 48 cm

Hjuldiameter 23 cm

Vikt 48 kg / 45 kg

Max. belastning 110 kg

Markfrigång 7 cm

BLIMO X-35 / T-35

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
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BLIMO SOLAX TRANSFORMER
KOMPAKT RESESCOOTER

Röd Blå

Färgalternativ:

Blimo Solax Transformer är det perfekta alternativet för 
dig som är ute efter en kompakt lättviktare att ha med på 
resande fot. Solax är utrustad med ett mycket lätt lithi-
umbatteri samt lättviktsram, vilket i princip halverar vik-
ten jämfört med liknande modeller. Tillsammans med det 
innovativa hopfällningssystemet ger detta unika egenska-
per vad gäller mobiliteten hos Solax. Scootern viks ihop på 
några sekunder och kan därefter rullas som en kabinväska 
med styret. Solax Transformer finns även i en plusmodell 
utrustad med en automatisk hopfällningsmekanism som 
gör att du enkelt viker ihop maskinen med medföljande 
fjärrkontroll.

Utöver att vara lätt har lithiumbatteriet dessutom 2-3 
gånger längre livslängd jämfört med traditionella blyacku-
mulatorer. Batteritypen är dessutom tillåten att ta med på 
flygplan av de flesta flygbolagen.

• Väger endast 24,5 kg!

• Godkänd att ta med på flyget.

• Viks ihop på några sekunder.

• Högpresterande lithiumbatteri.

Motorstyrka 120 Watt

Toppfart 6 Km/h

Batterikapacitet Lithium, 240 Wh (24V 10Ah)

Max. räckvidd* 20 km*

Mått (Längd x Bredd) 94 x 43 cm

Hjuldiameter 15 cm

Vikt 24,5 kg

Max. belastning 120 kg

Markfrigång 4 cm

BLIMO SOLAX TRANSFORMER

Trots det nätta formatet har Blimo Solax och Solax Plus 
förvånansvärt god framkomlighet även på skrovliga under-
lag. Hjulen har en ytterdiameter om 150 mm, vilket ger 
en markfrigång om ca 40 mm. Detta är fullt tillräckligt för 
att ta sig över mindre trottoarkanter. Däcken på hjulen 
är tillverkade i solitt gummi vilket genererar minimalt un-
derhåll; Inga punkteringar och inget behov av att pumpa 
däcken.

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

8

Nu även i plusmodell!



Med en storlek inte större än en resväska och en vikt på 
endast 34 kg kan scootern enkelt tas med i bilen eller lätt 
förvaras i garderob eller förråd. Önskar du förflytta scoo-
tern utan att själv köra den finns det ett smidigt handtag 
för detta och du tar enkelt med dig scootern precis som 
en resväska på hjul.

Blimo Relync har en elmotor på 170W som drivs av ett 
kraftfullt 36V 205Wh litiumbatteri. Detta ger gott om 
kraft för allt normalt användande och backar (upp till 6 
graders motlut) klaras av utan problem. Blimo Relync har 
en toppfart om 6,4 km/h vilket motsvarar raskt prome-
nadtempo och en räckvidd upp till 15 km på en laddning. 
För den som vill ha ytterligare räckvidd går det bra att 
komplettera med ett andra batteri som enkelt installeras 
i promenadskotern.

RELYNC R1
KOMPAKT SCOOTER

Motorstyrka 170 Watt

Toppfart 6,4 km/h

Batterikapacitet 250Wh (36V 7Ah)

Max. räckvidd* 15 km*

Mått (Längd x Bredd) 109 x 55 cm

Hjuldiameter Fram: 20 cm  Bak: 25 cm

Vikt 34 kg

Max. belastning 120 kg

Markfrigång 13,5 cm

RELYNC R1

• Modern och snygg design.

• Enkel att fälla ihop och förvara.

• Lätt att använda.

Färgalternativ:

Svart

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Både motor och batteripaket är helt underhållsfria, bara 
att ladda i ett vanligt vägguttag och köra! För att enkelt 
ladda batterierna kan dessa med fördel också tas ur scoo-
tern för att laddas på annan plats. Batterierna mår bäst 
av att laddas efter varje användningstillfälle, man slipper 
alltså bekymra sig om att tömma dem innan återladdning.
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50-serien är en mellanstor promenadscooter som designats 
med en fin kompromiss mellan framkomlighet och smidig-
het. Modellen är utrustad med fyra individuellt fjädrade 
luftfyllda hjul som tar fungerar bra även på kuperat un-
derlag. Grusvägar, gräsmattor och de flesta stigar är alltså 
inget problem för den som trivs vid sidan av asfaltsvägar. 
Det mellanstora formatet på 50-serien lämpar sig lika bra 
på långpromenaden som inne i matbutiken eller köpcen-
trumet.

Modellen har en stark 400W elmotor som drivs av två kraft-
fulla seriekopplade batterier med kapaciteten 12V 42Ah. 
Detta ger gott om kraft för all normal användning och de 
allra flesta backar klaras av utan problem.

BLIMO 50-SERIEN
MELLANSTOR PROMENADSCOOTER

Röd

Färgalternativ:

Med en 50-serie är det enkelt att anpassa körställningen 
för var mans behov. Styret kan vinklas mot sitsen, och 
sitsen i sig kan justeras i höjdled, längdled samt vinkla 
ryggstödet. 

• Passar lika bra utomhus som inomhus.

• Skön sits med högt ryggstöd.

• Utrustad med lysen och blinkers.

•  Flera inställningar för en personlig körställning.

Motorstyrka 400 Watt

Toppfart 8 Km/h

Batterikapacitet 1008Wh (24V 42Ah)

Max. räckvidd* 40 km*

Mått (Längd x Bredd) 131 x 64 cm

Hjuldiameter 26 cm

Vikt 93 kg 

Max. belastning 120 kg

Markfrigång 13 cm

BLIMO X-50

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
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• Passar lika bra utomhus som inomhus.

• Skön sits med högt ryggstöd.

• Utrustad med lysen och blinkers.

•  Flera inställningar för en personlig körställning.

Blimo 80-serie är våra toppmodeller bland mellanstora for-
don och utgör  en mycket väl avvägd kombination mellan 
kraft och smidighet. Modellerna är utrustade med en kraft-
full 950W elmotor samtidigt som de mäter endast ca: 135 
cm på längden. Detta gör att 80-serien passar perfekt både 
i branta motlut som inuti mataffären. 

Modellen har rejäla däck och väl tilltagen markfrigång vil-
ket ger utmärkt framkomlighet även på kuperat väglag.  
Med en toppfart om 15 km/h, vilket motsvarar lugnt cyk-
lingstempo, avverkas även långturen i ett nafs! Räckvidden 
per laddning är upp till 40 km* under goda förhållanden.

BLIMO 80-SERIE
MELLANSTOR PROMENADSCOOTER

Röd

Färgalternativ:

På styret finner du en digital kontrollpanel som visar bl.a. 
batteristatus, klocka och aktuell hastighet. Panelen är 
pedagogiskt utformad med stora tydliga knappar för tuta 
och belysning. Vred finns för att strypa motorns kraft, 
vilket är användbart när du kör i trånga miljöer.

Motorstyrka 950 Watt

Toppfart 15 Km/h

Batterikapacitet 1008 Wh (24V 42Ah)

Max. räckvidd* 40 km*

Mått (Längd x Bredd) 135 x 65 cm

Hjuldiameter 32 cm

Vikt 128 kg 

Max. belastning 150 kg

Markfrigång 16 cm

BLIMO X-80 

• Kompakt men superstark!

• Komfortabel kaptensits.

• Modern digital kontrollpanel.

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
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Färgalternativ:

Röd Blå Grön

Blimo Gatsby är en helt unik promenadscooter med ett 
designspråk som talar för sig själv. Eleganta linjer och 
kromade detaljer såsom backspeglar, strålkastare och 
kofångare drar tankarna mot klassiska veteranbilar såsom 
T-Forden. Det här är sannerligen en scooter som garanterat 
drar avundsjuka blickar till sig! 

Modellen är utrustad med en kraftfull 950W elmotor samt 
ett batteripaket om 24V 55Ah. Detta ger gott om kraft i alla 
lägen och en ansenlig räckvidd per laddning.

Modellerna har hjul med läckra retrofälgar som ger en mark-
frigång om ca: 16 cm. Detta ger god framkomlighet även vid 
sidan av asfaltsvägar.

På styret finner du en digital kontrollpanel som visar bl.a. batteristatus, klocka och aktuell hastighet. Panelen är 
pedagogiskt utformad med stora tydliga knappar för tuta och belysning. Vred finns för att strypa motorns kraft, vilket 
är användbart när du kör i trånga miljöer. Dessutom finns en klassisk tuta i form av ett bollhorn!

Motorstyrka 950 Watt

Toppfart 15 Km/h

Batterikapacitet 1320 Wh (24V 55Ah)

Max. räckvidd* 50 km*

Mått (Längd x Bredd) 155 x 66,5 cm

Hjuldiameter 33 cm

Vikt Ca: 120 kg

Max. belastning 150 kg

Markfrigång 16 cm

BLIMO GATSBY

Rosa
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BLIMO GATSBY
STOR PROMENADSCOOTER

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, 
lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Förvaring under Förvaring under 
”motorhuven””motorhuven”

Klassiskt boll-Klassiskt boll-
horn på styrethorn på styret

Retro-fälgar och Retro-fälgar och 
kromade kofångarekromade kofångare

Tydlig digital panelTydlig digital panel



BLIMO X-90
STOR PROMENADSCOOTER

Färgalternativ:

X-90 är en stor och rejäl promenadscooter med hög mark-
frigång och god framkomlighet. Den 800W starka motorn 
tar dig fram där du vill även om väglaget är kuperat. De 
stora hjulen har lite grövre mönstring än standard vilket 
bra grepp när du skall köra på grus, gräs och stigar.

X-90 har en toppfart på 14 km/h vilket kan jämföras med 
lugnt cyklingstempo. En laddning tar dig upp till 50 km* 
vilket ger en milkostnad om under 50 öre/mil! Både motor 
och batteripaket är helt underhållsfria, bara att ladda i ett 
vanligt vägguttag och köra! 

• Toppfart på 14 km/h.

• Hela 17 centimeters markfrigång.

• Upp till 50 km räckvidd*.

• Mycket komfortabel kaptensits.

Motorstyrka 800 Watt

Toppfart 14 Km/h

Batterikapacitet 1320Wh (24V 55Ah)

Max. räckvidd* 50 km*

Mått (Längd x Bredd) 156 x 69

Hjuldiameter 36 cm

Vikt 133 kg

Max. belastning 200 kg

Markfrigång 17 cm

BLIMO X-90

På X-90 är det enkelt att anpassa körställningen för var 
mans behov. Styret kan vinklas mot sitsen, och sitsen i sig 
kan justeras i höjdled, längdsled samt vinkla ryggstödet. 
Nackstödet kan justeras i höjdled och armstöden i sidled. 
För att enklare komma i och ur sitsen går det att vika upp 
armstöden samt vrida sitsen 90 grader i sidled. Sammanta-
get finns alla justeringsmöjligheter man kan önska!

Röd Silver

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
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Blimo X-1400 är vårt kraftfullaste fordon och passar för dig 
som ställer högsta krav på prestanda, komfort och funk-
tionalitet. På styret finns en modern digital kontrollpanel 
som hjälper dig att hålla koll batteristatus, hastighet samt 
andra funktioner som fordonet har. Alla instrument har ny 
och lättöverskådlig design med tydliga ikoner för att det 
ska vara enkelt att lära sig använda maskinen.

Den kraftiga ramkonstruktionen tål lastvikter ända upp till 
200 kg. Modellen har individuell fjädring för alla fyra alu-
miniumhjulen, som med de kraftiga luftfyllda däcken tar 
dig fram på ett stadigt och komfortabelt sätt även på ku-
perat väglag. Sitsen är en stor kaptensmodell (50 cm bred, 
54 cm djup) med massor av inställningsmöjligheter.

BLIMO X-1400
STOR PROMENADSCOOTER  

Färgalternativ:

Räckvidden är upp till 55 kilometer* på en full laddning 
under optimala förhållanden. Blimo X-1400 är tack vare 
den oöverträffade prestandan vårt bästa alternativ till 
din cykel eller bil då även längre sträckor avverkas i ett 
nafs.

• Superstark 1400 Watts motor!

• 36 cm i hjuldiamter för utmärkt framkomlighet.

• Flera inställningar för en personlig körställning.

• Modern digital display. 

Motorstyrka 1400 Watt

Toppfart 18 Km/h

Batterikapacitet 2400Wh (24V 100Ah)

Max. räckvidd* 55 km*

Mått (Längd x Bredd) 159 x 73 cm

Hjuldiameter 36 cm

Vikt 160 kg

Max. belastning 200 kg

Markfrigång 17 cm

BLIMO X-1400

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Röd Silver BronsBlå

14



• Superstark 1400 Watts motor!

• 36 cm i hjuldiamter för utmärkt framkomlighet.

• Flera inställningar för en personlig körställning.

• Modern digital display. 
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Blimo Moto är en promenadscooter som till utseendet drar 
tankarna mot vanliga mopeder/skotrar. Modellen har tre 
luftfyllda hjul med 16” diameter och en sits som kan skju-
tas i längdled. Individuell fjädring finns för samtliga hjul.

En natts laddning ger upp till 4 mils räckvidd* och det till 
en milkostnad i elektricitet om mindre än 50 öre/mil! Den 
400W starka elmotorn i Moto ger en toppfart om ca: 16 
km/h och en ork som klarar av de allra flesta backar, grus-
vägar och gräsmattor. Det är tillåtet att köra överallt där 
du får gå, till och med hela vägen in i mataffären.

BLIMO MOTO
STOR PROMENADSCOOTER  

Färgalternativ:

Blimo Moto är utrustad med belysning, blinkers, tuta och 
backspeglar. Sitsen är justerbar i längdsled för att pas-
sa förare mellan ca: 150 cm till 195 cm. Moto har även 
bra förvaringsmöjligheter meförvaringsfack under sitsen, 
handskfack samt möjlighet att komplettera med korg och 
andra tillbehör.

• Hög markfrigång på 17 cm.

• Stora hjul för extremt bra framkomlighet.

• Bekväm sits med ryggstöd och vinklingsbara armstöd

• Smart förvaringsutrymme under sitsen. 

Motorstyrka 400 Watt

Toppfart 16 Km/h

Batterikapacitet 792Wh (24V 33Ah)

Max. räckvidd* 40 km*

Mått (Längd x Bredd)  150 x 73 cm

Hjuldiameter 43 cm

Vikt 100 kg

Max. belastning 150 kg

Markfrigång 17 cm

BLIMO MOTO

Röd Silver

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

BronsBlå
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Den 950W starka elmotorn i Moto Sport-950 ger en toppfart 
om ca: 20 km/h och en ork som klarar av de allra flesta 
backar, grusvägar och gräsmattor. Detta är bland det snab-
baste som går att få tag på bland dagens elektriska prome-
nadscooters! Det stora batteripaketet med 55Ah kapacitet 
ger upp till 50 km räckvidd.

Det är tillåtet att köra överallt där du får gå, naturligt-
vis även på cykelbanor. Där det är cykelförbud behöver du 
dock hålla dig till gångfart. Inget körkort fordras vilket gör 
att vem som helst får köra. Om du vill köra inomhus, t.ex. 
i matbutiken, finns en smidig hastighetsreglering som stry-
per både acceleration och toppfart. Detta gör att även om 
man råkar vrida gasen i botten, så krypkör fordonet ändå.

BLIMO MOTO SPORT
STOR PROMENADSCOOTER

Blimo Moto Sport-950 är utrustad med en hydraulisk skiv-
broms för framhjulet som komplement till den automatis-
ka bromsen. Sitsen är justerbar i längdsled och har dess-
utom vinklingsbart ryggstöd, justerbart nackstöd samt 
vikbara armstöd - allt för att få till en personlig körställ-
ning. Under sitsen finns ett låsbart förvaringsutrymme. 
På styret finns en modern digital display som visar bl.a. 
batteristatus och hastighet.

Motorstyrka 950 Watt

Toppfart 20 Km/h

Batterikapacitet  1320Wh (24V 55Ah)

Max. räckvidd* 50 km*

Mått (Längd x Bredd)  150 x 73 cm

Hjuldiameter 41 cm

Vikt 120 kg

Max. belastning 150 kg

Markfrigång 15 cm

BLIMO MOTO SPORT

• Toppfart om hela 20 Km/h.

• Modern digital display.

• Individuell fjädring för samtliga hjul.

• Komfortabel kaptensits. 

Färgalternativ:

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Röd Silver BronsBlå
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Blimos kabinscooter är promenadscootern för dig som inte 
nöjer dig med det näst bästa. Med denna promenadscooter 
är regnoväder inte längre något hinder när det är dags att 
åka till affären för att handla. Modellen är t.o.m. utrustad 
med vindrutetorkare med spolarvätskesprutare! Om väd-
ret är kyligt finns dessutom en kupéfläkt med varmlufts-
funktion. Samtidigt fordras inget körkort och du får köra 
även där det är bil/cykelförbud. Fri parkering gäller även 
överallt, precis som med en cykel!

Modellen har flera inställningsmöjligheter för att passa oli-
ka förare. Sitsen kan skjutas i längdled, ryggstödet kan 
vinklas och nackstödet kan ställas i höjdled. Styret kan 
dessutom vinklas i två olika lägen.

BLIMO KABINSCOOTER PLUS
MED SKYDD MOT VÄDER OCH VIND

Blimo Kabinscooter har utrustats med en mycket vridstark 
elmotor med 1400W motoreffekt som ger en toppfart om 
ca 15 km/h. Den kraftfulla motorn ger mycket god fram-
komlighet även när du kommer till branta backar, och 
kuperat väglag är inga problem. Blimo Kabinscooter har 
en markfrigång till underredet på hela 15 cm.

Motorstyrka 1400 Watt

Toppfart ca 15 Km/h

Batterikapacitet 1800Wh (24V 75Ah)

Max. räckvidd* 40 km*

Mått (L x B x H) 155 x 71 x 160 cm

Hjuldiameter 36 cm

Vikt 242 kg 

Max. belastning 200 kg

Markfrigång 15 cm

BLIMO KABINSCOOTER PLUS

• Kupéfläkt med varmluft.

• Ställbar komfortsits med nackstöd.

• Råstark 1400W motor.

• Backkamera och parkeringssensorer.

• Utrustad med vindrutetorkare.

Färgalternativ:

Röd Blå Grå

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Backkamera 
ingår



19

Blimo Caddie är ett måste för golfentusiasten som känner 
att benen inte räcker till för hela rundan. Scootern har 
flera inställningsmöjligheter för att passa olika användare. 
Sitsen kan skjutas i längdsled och styret kan vinklas. Sitsen 
går även att ändra i olika höjdlägen, samt plockas bort helt 
för att enklare få in scootern i exempelvis bagageluckan på 
en kombibil. 

Möjlighet finns även att dela upp scootern i olika delar för 
att enklare lyfta in i bagageutrymme: Ramen kan delas på 
mitten samt batterierna enkelt lyftas ur.

BLIMO CADDIE 
GOLFSCOOTER

Motorn med 800W effekt ger en toppfart om ca: 14 km/h, 
vilket motsvarar lugnt cyklingstempo. Motorstyrkan har 
även kraft nog att ta sig fram även om bollen hamnar i 
ruffen! Scootern manövreras med ett tumgasreglage be-
läget på höger sida av styret. I parkerat läge aktiveras en 
automatisk parkeringsbroms som håller fordonet på plats 
i upp till 20 graders lutning. På styret finns även hållare 
för scorekort, extrabollar samt pegs. Frontmonterad korg 
i metall ingår.

Motorstyrka 800 Watt

Toppfart 14 Km/h

Batterikapacitet 1320Wh (24V 55Ah)

Max. räckvidd asfalt* 40 km*

Mått (Längd x Bredd) 156 x 72 cm

Hjuldiameter 32 cm

Vikt 97 kg

Max. belastning 125 kg

Markfrigång 15 cm

BLIMO CADDIE

• Enkel att transportera till/från golfbanan.

• Flera inställningsmöjligheter.

• Hållare för scorekort.

• Tar sig även fram i ruffen!

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Brons

Färgalternativ:
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BLIMO LYFTFÅTÖLJER
Recliner 

Har du svårt att ta dig i och ur din fåtölj? Blimos lyftfåtöljer 
hjälper dig i och upp på ett enkelt och säkert sätt.

Lyftfunktionen i fåtöljen styr du med hjälp utav medföljande 
fjärrkontroll som gör att fåtöljen både dämpar när du ska 
sätta dig ned och även lyfter dig varsamt när det är dags att 
resa på sig.

Samma fjärrkontroll använder du sedan för att ställa in rygg-
stöd och fotstöd när du har satt dig för att hitta rätt sitt-
ställning. Blimo Fårö och Gräskö är dessutom utrustade med 
dubbla servomotorer vilket gör att du kan justera ryggstödet 
och fotstödet individuellt för maximal komfort.

Våra högkvalitativa reclinerfåtöljer med massage-
funktion är ergonomiskt utformade och designade för 
att passa in i alla hemmets rum och finns i ett antal 
olika färger, se nedan.

Runmarö Gräskö Fårö

Sitthöjd: 47 cm 48 cm 48 cm

Bredd: 49 cm 54 cm 51 cm

Djup: 54 cm 54 cm 54 cm

Höjd: 98 cm 99 cm 98 cm

Masagefunktion: Ja Ja Ja

Servomotor(er): Enkel Dubbla Dubbla

IR-värme: Ja Ja JA

Tyg/färger: Grått tyg, Beige tyg Grått tyg, Vinrött tyg Fårskinnsimitation, 
Grått tyg, Rött tyg

BLIMO LYFTFÅTÖLJER
RECLINER
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TVÅHJULIGA ELCYKLAR

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Evobike Sport-8 Mid-drive
5/5 i betyg i Aftonbladets stora elcykeltest! Utnämnd till testets bästa unisex-/
dammodell bland 25 andra testade elcyklar! Evobike SPORT-8 Mid-Drive är utrus-
tad med en högeffektiv Bafang Max Drive centermonterad motor, trycksensor samt 
36V 10,4Ah lithiumbatteri med celler från Samsung. 

- LCD-display m. hastighetsmätare, tripmätare etc.
- Motor: 250W Bafang Max Drive centermonterad motor
- Batteri: Lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 10,4Ah kapacitet
- Räckvidd: 30-60 km*
- Växlar: Shimano Acera, åtta växlar
- Material i ram: Aluminiumram 6061

Evobike Travel
EvoBike Travel är en smidig hopfällbar cykel med 250W navmotor i bakhjulet från 
välkända Bafang samt ett snyggt placerat lithiumbatteri med Samsung-celler in-
tegrerat inuti ramen. Riktigt bra cyklingskänsla och busenkel att vika ihop utan 
verktyg. Finns i fyra färger: brilliantsvart, matt olivgrön, vit och delfingrå.

- LCD-display m. hastighetsmätare, tripmätare etc.
- Motor: 250W frontmonterad Bafang navmotor
- Batteri: Lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 7,8Ah kapacitet
- Räckvidd: 25-40 km*
- Växlar: Shimano Acera, sju växlar
- Material i ram: Aluminiumram 6061

Evobike Sport-8
Evobike SPORT-8 är en sportig elcykel, perfekt som pendlarcykel. Modellen har 
växelsystem från Shimano Acera med åtta växellägen samt ett hydrauliskt skiv-
bromssystem både fram och bak. Motor från välkända Bafang samt lithiumbatteri 
med Samsung-celler och 36V 10Ah kapacitet. Smart färgdisplay finns där du reg-
lerar motorassistensen (5 nivåer) och ser batteristatus, hastighet, körsträcka etc. 

- Motor: 250W bakmonterad Bafang navmotor
- Batteri: Lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 10,4Ah kapacitet
- Räckvidd: 30-60 km*
- Växlar: Shimano Acera, åtta växlar

Evobike Eco
Evobike ECO är alternativet för dig som vill ha en komfortabel city bike med  
modern design. Motor från välkända Bafang samt lithiumbatteri med Samsung- 
celler och 36V 10Ah kapacitet. Det finns dessutom en smart färgdisplay på  
styret där du reglerar motorassistensen (5 nivåer) och ser batteristatus, hastighet,  
körsträcka etc. Sju växlar med fotbroms bak och hydraulisk skivbroms fram. 

- Motor: 250W frontmonterad Bafang navmotor
- Batteri: Lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 10,4Ah kapacitet
- Räckvidd: 30-60 km*
- Växlar: Finns som 3- och 7-växlad

Evobike Classic
Evobike CLASSIC är en riktig glidarcykel med trendig design och superkomfort. 
Motor från välkända Bafang samt lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 
10Ah kapacitet. Smart färgdisplay finns på styret där du reglerar motorassistensen  
(5 nivåer) och ser batteristatus, hastighet, körsträcka etc. Fotbroms bak och  
hydraulisk skivbroms fram.

- Motor: 250W frontmonterad Bafang navmotor
- Batteri: Lithiumbatteri med Samsung-celler och 36V 10,4Ah kapacitet
- Räckvidd: 30-60 km*
- Växlar: Finns som 3- och 7-växlad
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Färgdisplay
på styret.

Bekväm
komfortsadel

DESIGN OCH MATERIALVAL
Evobike lådcyklar är har en mycket stadig svartlackerad stålram. Komforten är hög med en skön körställning samt 
bred och fjädrad komfortsadel. Designen är läcker med både sadel och handtag i brun läderfärg.

DIGITAL KONTROLLPANEL
På styret finns en digital färgdisplay där du i fem steg väljer hur mycket motorn skall assistera. Dessutom kan du se 
information om bl. a. batteristatus, hastighet samt körsträcka.

VÄXELSYSTEMET
Cyklarna har utrustats med ett växelsystem från Shimano Acera med sex växellägen. Växlingen sker med knapptryck 
på höger sida av styret samtidigt som man trampar med normal belastning.

Hjuldiameter fram/bak 20” / 26”

Toppfart 18 km/h

Batterikapacitet Lithium Ion, 36V 10,4Ah

Max. räckvidd* 25 km*

Växelsystem 6 växlar, utanpåliggande

Bromssystem Skivbroms (handbroms)

Storlek cykel (LxB) 218 x 88 cm

Vikt Ca: 75 kg

En lådcykel är ett perfekt alternativ för dig som vill ha 
en stadig trehjuling med utmärkt lastkapacitet. I lådan 
finns bänkskivor som förberetts med säkerhetsbälten så 
att upp till fyra barn kan följa med. Sadelhöjden är 90-
103 cm från marken, vilket gör att lådcyklarna passar för 
165-190 cm långa personer. 

Lådcyklarna är utrustade med en elektrisk hjälpmotor om 
250W som aktiveras automatiskt när du börjar trampa. 
Cykeln har ett kraftfullt löstagbart Lithium-Ion-batteri 
med 36V 10,4Ah kapacitet, vilket ger en räckvidd om upp 
till 25 km* per laddning beroende på hur mycket motoras-
sistens du utnyttjar. 

Lådan är förberedd 
med bänkskivor.

LÅDCYKEL CARGO PRO

Färgalternativ:

Svart Trä

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

LÅDCYKEL CARGO PRO
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TREHJULIG ELCYKEL ELEGANT
24 tum, tre växlar, fotbroms

Hjuldiameter fram/bak 24” / 24”

Toppfart Ca: 18 Km/h

Batteri Li-ion (36V 10,4Ah) Samsung

Max. räckvidd* 40 km*

Antal växlar 3 st, navväxelsystem

Bromssystem Fotbroms / handbroms

Mått (Längd x Bredd) 184 x 82 cm

Vikt 32 kg

Max. belastning 120 kg

TREHJULIG ELCYKEL 24 TUM

• Utrustad med fotbroms.

• Korg fram och bak ingår.

• Lithiumbatteri med Samsung-celler

• Lättviktsram i aluminium.

• Inkl. belysning fram/bak.

• Stora lättrullade aluminiumhjul.

* Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.

Vår mellanstora trehjuliga elcykel Elegant är utrustad med 
24”-hjul både fram och bak. Modellen är mellanstor, vilket 
gör den stadig samtidigt som den inte är lika skrymmande 
som många större trehjulingar. Växelsystemet kommer från 
Shimano och har tre växellägen samt fotbroms. Cykeln har 
även en handbroms med skivbroms fram. Baktill finns en rejäl 
korg där du enkelt får med några matkassar.

Evobike Elegant är utrustad med en 250 Watt stark elektrisk 
hjälpmotor som startar automatiskt när du börjar trampa. 
Motorn assisterar upp till 25 km/h, och du kan själv välja hur 
mycket motorhjälp du vill ha i fem nivåer. Det går även bra 
att stänga av motorn helt och sedan i farten starta den om du 
kommer till en brant uppförsbacke. 

Rejäl
korg

Kraften till motorn kommer från ett högpresterande liti-
umbatteri med kvalitetsceller från Samsung, vilket ger en 
räckvidd på uppåt 3-4 mils motorassisterad cykling. Det 
går bra att ladda direkt i cykeln, alternativt ta loss batte-
riet för laddning på annan plats.

Rubinröd

Färgalternativ:

Solid svart

Tydlig
färgdisplay

Olivgrön
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Elrullstolar från Blimo manövreras med en joystick-panel som placeras på 
höger eller vänster armstöd. Samtliga modeller driver med dubbla indivi-
duella motorer, en för varje bakhjul, vilket gör att elrullstolarna kan vända 
runt sin egen axel. Resultatet blir en mycket liten svängradie och därmed 
goda manövreringsegenskaper i trånga miljöer.

Precis som Blimo promenadscooters har elrullstolarna automatisk broms och 
parkeringsbroms när man släpper joysticken.

BLIMO ELRULLSTOLAR

På joystick-panelen finns reglage för att sänka 
motorkraften i olika steg. Att sänka effekten är 
en användbar funktion om du kör i trånga mil-
jöer, eftersom elrullstolen då endast rör sig i 
”krypfart” även om du av misstag råkar trycka 
gasen i botten.

Vidare finns knapp för tuta, strömbrytare samt 
en tydlig batteriindikator på panelen. 

Blimo Elite XL.

BLIMO ELITE XL
Blimo Elite XL är en praktisk och smidig elrullstol som enkelt 
kan fällas ihop för att kunna tas med i bilen eller på resan. Tack 
vare den hopfällbara ramen i lättviktsaluminium samt ett super-
lätt lithium-batteri har modellerna en totalvikt om endast 26 
kg. Detta ger helt andra möjligheter att ta med Blimo Elite XL 
på resande fot jämfört med konventionella elrullstolar som ofta 
väger minst det tredubbla.

Blimo Elite har dubbla borstlösa elmotorer med 250W 
motoreffekt (500W totalt). Den borstlösa teknologin är 
mycket stark och effektiv. Toppfarten uppgår till hela 9 
km/h vilket är snabbt för att vara en elrullstol. Rullsto-
lens köregenskaper kan enkelt ställas in och anpassas 
med den medföljande displayen där du även kan läsa av 
batterinivån.

Blimo Elite XL.Lithium-Ion-batteriet i Blimo Elite har många 
fördelar. Det är lätt till vikten och har mycket 
lång livslängd. Dessutom är det mindre känsligt 
för misskötsel jämfört med blyackumulatorer. 
En annan fördel är att de flesta flygbolag 
accepterar elrullstolen på sina flygplan tack 
vare batteritypen. För dig som vill ha förbätt-
rad räckvidd går det att köpa till upp till två 
extra batteripaket och montera in i din Blimo 
Elite.
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Elite XL Elite Dynamic

Storlek (längd x bredd) 100 x 64 cm 105 x 69 cm

Vikt 26 kg 33 kg

Hjuldiameter fram/bak 20 cm/30 cm 20 cm/30 cm

Toppfart 9 km/h 9 km/h

Batterityp Lithium Ion, 24V 10Ah Lithium Ion, 24V 20Ah

Räckvidd* 15 km* 21 km*

Markfrigång 8 cm - 

Max. lastvikt 120 kg 180 kg

*  Räckvidden varierar beroende på en mängd faktorer såsom körstil, lastvikt, körunderlag, däcktryck, lufttemperatur etc.
** Hör alltid med ditt flygbolag om gällande policy för att vara säker på att elrullstolen är tillåten på flyget. 

BLIMO ELITE DYNAMIC

Sitsen har även en komfortabel dyna som är löstagbar för att kunna tvättas. Sitsen har 
även sidoskydd för att undvika att benen glider ut åt sidan av misstag. Ryggstödet är 
vinklingsbart. Joysticken kan monteras på höger eller vänster sida enligt ditt behov. 
En innovativ kontrollpanel med LCD-display finns där du kan avläsa bl. a. batteristatus 
och effektläge. 

Lätt i vikten, hopfällbar, passar för storvuxna samt superb bat-
terikapacitet om hela 24V 20Ah. Så skulle man i korthet kunna 
sammanfatta vår praktiska elrullstol Blimo Elite Dynamic! 
Vi vill påstå att Blimo Elite Dynamic är den perfekta följeslagaren 
vare sig du behöver hjälp för att ta dig runt inom- eller utomhus. 

Det pålitliga driftsystemet med dubbla borstlösa motorer samt 
joystick ger en mycket liten svängradie för manövrering i trånga 
utrymmen, samtidigt som hjulstorleken möjliggör att ta sig över 
allt från trösklar till gräsmattor. Modellen är kompakt till formatet 
samtidigt som sitsen är väl tilltagen (45,8 cm bred, 42,0 cm djup) 
för att ge god komfort. 



BLIMO RULLSTOLAR & ROLLATORER

ROLLATOR BLIMO DELUXE V2
Rollator Deluxe V2 är en smidig och lättviktare som fungerar väl både inom- och 
utomhus på finare väglag. Ram i aluminium och hjul i grå gummiblandning som 
ger en väl avvägd kombination av slitstyrka och grepp. Hopfällbar, samt justerbara 
handtag i höjdled. I detta utförande ingår ett löstagbart ryggstöd samt en praktisk 
löstagbar tygväska. Finns i vinröd eller marinblå färg.

- Material i ram: Aluminium
- Mått (LxBxH): 77 x 61 x 74-85,5 cm (justerbara handtag)
- Höjd till sits: 50 cm
- Vikt ca: 6,5 kg (exkl. korg/ryggstöd)
- Hjuldiameter: 19,5 cm

ROLLATOR BLIMO FLEX
Modern och stadig lättviktare som fungerar väl både inom- och utomhus på finare 
väglag. Ram i aluminium och hjul i svart gummiblandning (polyuretan) som ger 
en bra grepp och rullar fram nästan ljudlöst. Hopfällbar, samt justerbara hand-
tag i höjdled. I detta utförande ingår även ett löstagbart ryggstöd som gör det  
komfortabelt att sätta sig på dynan och ta pauser under promenaden.

- Material i ram: Aluminium
- Mått (LxBxH): 69 x 66 x 79-92 cm (justerbara handtag)
- Höjd till sits: 53 cm
- Vikt ca: 7,9 kg (exkl. väska/ryggstöd)
- Hjuldiameter: 20,5 cm

RULLSTOL BLIMO PREMIUM - HOPFÄLLBAR
En rullstol med lätt och rostfri aluminiumram. Rullstol Blimo Premium har under-
hållsfria däck i solitt gummi samt fälgar med rejäla ekrar i plast. Handtagen kan 
vikas upp för att enklare rulla in under t.ex. mat- eller skrivbordet. Justerbara 
fotstöd. Kan fällas ihop utan verktyg.

- Material i ram: Aluminium
- Mått (LxBxH): 106 x 65 x 87 cm
- Sittyta (Bredd x djup): 50 x 40 cm
- Max lastvikt: 
- Vikt ca: 14 kg
- Hjuldiameter: 59 cm bak, 20 cm fram

RULLSTOL BLIMO BASIC - HOPFÄLLBAR
En enkel men robust rullstol med  svartlackerad stålram. Blimo Basic har under-
hållsfria däck i solitt gummi samt fälgar med rejäla ekrar i plast. Fasta handtag 
med snygg täckplatta i stål. Justerbara fotstöd. Kan fällas ihop utan verktyg.

- Material i ram: Stål
- Mått (LxBxH): 106 x 65 x 87 cm
- Sittyta (Bredd x djup): 50 x 44 cm
- Max lastvikt: 100 kg
- Vikt ca: 17 kg
- Hjuldiameter: 59 cm bak, 20 cm fram

ROLLATOR BLIMO CARBON
Smidig och välbyggd lättviktare till rollator som fungerar väl både inom- och 
utomhus på finare väglag. Blimo rollator Carbon har ram i kolfiber och hjul i en 
gummiblandning som ger en väl avvägd kombination av slitstyrka och grepp. 
Hopfällbar samt justerbara handtag i höjdled för att kunna anpassa användare 
med olika längder. På de greppvänliga handtagen finns bromsreglage som även 
kan låsas som parkeringsbroms. I detta utförande ingår även en praktisk väska 
samt ett löstagbart ryggstöd som gör det komfortabelt att sätta sig på dynan och 
ta pauser under promenaden.
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1. Korg för montering bak
Bakmonterad korg i metall med ett rejält stag 
undertill. Korgen är löstagbar. Lastyta 35x22 
cm, höjd 24 cm.

2. Skyddsöverdrag
Skyddsöverdrag för att hålla undan väder och 
vind när promenadscootern står parkerad.

3. Armstödsväska
Väska som du hänger på armstödet. Perfekt 
att lägga plånbok, handskar eller annan lätt-
are packning i.

4. Rollatorhållare 
Praktisk universalhållare för rollatorer som 
du fäster bakom sitsen. Rollatorn hängs upp 
på två krokar och säkras med ett justerbart 
band.

5. Pakethållare
Kraftig pakethållare i metall som fästs bakom 
sitsen. Nätbelagd botten samt kraftig ram. 
Lastyta 40x60 cm, höjd på ram 9 cm.

6. Benöverdrag
Skönt täcke för benen som skyddar under kyli-
ga och regniga åkturer.Täcket kan fästas i din 
Blimo för att hålla tätt för vindar.
 
7. Sitsväska
En stor och rymlig väska som enkelt monteras 
på sitsens ryggstöd med hjälp av resårband.

8. Komfortdyna Gel 
En mjuk sittdyna med gelfyllning samt två 
lager av högdensitetsskum. Med denna dyna 
blir långturerna betydligt mer behagliga.

9. Kryck/käpphållare
Praktisk hållare för upp till två käppar eller 
kryckor. Fästs på sitsens baksida. 

10. Taktyg  
Praktiskt och löstagbart taktyg som skyddar 
mot sol och regn. Mycket trevligt komplement 
till golfbagshållaren. Mått (LxB). 100x78 cm.

11. Korg fram
Korg i originalutförande. Passar för samtliga 
Blimo i 50-serien, 90-serien och 100-serien.

12. Golfbagshållare
Stadig golfbagshållare som gör om din prome-
nadscooter till en högpresterande golfbil.

13. Lastvagn, lastyta 68 x 42 cm, 
höjd 34 cm
Rejäl lastvagn med både ram och botten-
platta i aluminium. Vagnen kopplas smidigt 
till sitsen. Maxlast 35 kg. 

14. Aluminiumramp DUO-228
Mycket rejäl aluminiumramp som levereras 
parvis, lämplig för att få in fyrhjuliga fordon 
exempelvis i bagageluckan eller upp på 
släpvagn.

15. Aluminiumramp 213 x 74 cm
Aluminiumramp som kan användas i två delar 
eller som en enda bred ramp. Passar bra för 
både trehjuliga samt fyrhjuliga fordon.
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TILLBEHÖR

KÄPPAR & KRYCKOR
21 3 4

5 6 7 1. Uppsättning kryckor, aluminium. 
2. Krycka, aluminium.
3. Käpp m. anatomiskt handtag, hopfällbar, aluminium.
4. Käpp hopfällbar, aluminium.
5. Aluminiumkäpp m. fyra stödfötter
6. Isdubb, kronformad.
7. Doppsko, trefotad.
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www.blimo.se


