
WeeCar er en helt ny serie elektriske kjøretøy spesialutviklet for alle med bevegelses
ufordringer. Uansett om du skal til butikken, besøke venner eller gjøre en lenger utflukt 
— WeeCar har en modell for nettopp ditt behov

BESTSELGER

gjør det
enkelt å komme seg ut

WeeCar ELbjørg leveres med både justerbart sete og ratt, 
og produseres på en fabrikk som kun lager kjøretøy for 
bevegelseshemmede, og tilbys for en rimelig pris. 

– Lignende produkter på markedet selges fra 50 000,-

Kjøretøyet har en toppfart på 10 km/t, og  tilbyr en kjøre-
distanse på inntil 60 km per batterilading.
 
Det stilles ikke krav til sertifikat, registrering, alder 
eller helsetilstand for å lovlig kjøre ELbjørg på fortau, 
i gågater etc.

Farge: Rød
Mål: L165 x B70 x H71 cm
Egenvekt: 185 kg
Kapasitet: 185 kg
Motor: 1.200 W
Maksfart: 10 km/t – etter norske regler
Ladetid: 8-10 timer – 230V huskontakt
Kjøredistanse: Inntil 60 km
Batteri: 100 Ah, 24 V
Lys: Kjørelys, blinklys
Pris: 24.995,-

WeeCar ELbjørg Fakta om WeeCar ELbjørg

– vi gir deg mest for pengene!

NYHET!

Kontakt oss på telefon 982 18 123, eller glenn@wee.no



WeeCar ELise beskytter mot dårlig vær og leveres med 
varm eapparat, og elektromagnetiske bremser. 

Kjøretøyet har en toppfart på 10 km/t, og  tilbyr en kjøre-
distanse på inntil 35 km per batterilading.
 
Det stilles ikke krav til sertifikat, registrering, alder 
eller helsetilstand for å lovlig kjøre ELena på fortau, i 
gågater etc.

Farger: Rød/Blå/Hvit
Mål: L155 x B69 x H158 cm
Egenvekt: 174 kg
Kapasitet: 150 kg
Motor: 1.400 W
Maksfart: 10 km/t – etter norske regler
Ladetid: 8-10 timer – 230V huskontakt
Kjøredistanse: Inntil 35 km
Batteri: 2 x 75 Ah, 24 V
Lys: Kjørelys, blinklys
Pris: 54.995,-

NYHET!gjør det
enkelt å komme seg ut

WeeCar ELena

WeeCar er en helt ny serie elektriske kjøretøy spesialutviklet for alle med bevegelses
ufordringer. Uansett om du skal til butikken, besøke venner eller gjøre en lenger utflukt 
— WeeCar har en modell for nettopp ditt behov

Fakta om WeeCar ELena

Kontakt oss på telefon 982 18 123, eller glenn@wee.no

– vi gir deg mest for pengene!



WeeCar ELise Fakta om WeeCar ELise

gjør det
enkelt å komme seg ut

WeeCar ELise leveres med et sete, men kan også leveres 
med et dobbelt sete. Frontvinu og tak beskytter fører litt 
mot naturens elementer.

Kjøretøyet har en toppfart på 10 km/t, og  tilbyr en kjøre-
distanse på inntil 60 km per batterilading.
 
Det stilles ikke krav til sertifikat, registrering, alder 
eller helsetilstand for å lovlig kjøre ELise på fortau, i 
gågater etc.

Farge: Grå
Mål: L155 x B72 x H112 cm
Egenvekt: 175 kg
Kapasitet: 230 kg
Motor: 1.200 W
Maksfart: 10 km/t – etter norske regler
Ladetid: 8-10 timer – 230V huskontakt
Kjøredistanse: Inntil 60 km
Batteri: 100 Ah, 24 V
Lys:  Kjørelys, blinklys
Pris: 29.995,-

WeeCar er en helt ny serie elektriske kjøretøy spesialutviklet for alle med bevegelses
ufordringer. Uansett om du skal til butikken, besøke venner eller gjøre en lenger utflukt 
— WeeCar har en modell for nettopp ditt behov

NYHET!

Kontakt oss på telefon 982 18 123, eller glenn@wee.no

– vi gir deg mest for pengene!



gjør det
enkelt å komme seg ut

WeeCar ELvis er enkel å transportere med sin lave vekt 
og mulighet for å legges sammen. Setet er justerbart og 
rattet kan raskt felles ned. Den har solide og punkter-
ingsfrie dekk, enkelt batteribytte og lading.

Kjøretøyet har en toppfart på 8 km/t, og  tilbyr en kjøre-
distanse på inntil 20 km per batterilading.

Det stilles ikke krav til sertifikat, registrering, alder 
eller helsetilstand for å lovlig kjøre ELvis på fortau, i 
gågater etc.

Farge: Rød
Mål: L107 x B51 x H58 cm
Egenvekt: 45 kg
Kapasitet: 113 kg
Motor: 300 W
Maksfart: 8 km/t – innenfor norske regler
Ladetid: 3-6 timer – 230V huskontakt
Kjøredistanse: Inntil 20 km
Batteri: 12/18 Ah, 24 V
Lys:  Ingen
Pris: 9.995,-

WeeCar ELvis Fakta om WeeCar ELvis

WeeCar er en helt ny serie elektriske kjøretøy spesialutviklet for alle med bevegelses
ufordringer. Uansett om du skal til butikken, besøke venner eller gjøre en lenger utflukt 
— WeeCar har en modell for nettopp ditt behov

NYHET!

Kontakt oss på telefon 982 18 123, eller glenn@wee.no

– vi gir deg mest for pengene!


