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Liten! Lett! Rask!

Alber® e-fix®
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e-fix

 
Transportvennlig

De kompakte og lette 
komponentene er 
lette å demontere og 
transportere.

Lett håndterlig

Den lave vekten på hver enkelt komponent sørger for enkel 
transport. Drivhjulene, batteripakken og håndkontrollen kan 
demonteres enkelt med de patenterte hurtigkoblingsfestene. 
Passer i bagasjen på selv de minste biler!

Enkel å manøvrere

Alber e-fix har liten svingradius og er ideell for både innendørs 
og utendørs bruk. Håndkontrollen kan programmeres og 
forskjellige beslag kan monteres for å kunne passe til alles bruk. 
Den høyeffektive elektromotoren kombinert med små, effektive 
Li-Ionbatterier gir lang rekkevidde. Batteriene tilfredsstiller også 
internasjonale IATA regler, som betyr at man trygt kan ta med 
seg e-fix på fly. Drivhjulene kan lett frikobles og stolen kan kjøres 
manuelt.

Passer til nesten alle rullestoler

e-fix-komponentene kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler og e-fix-
drivhjulene kan byttes med vanlige drivhjul. Styreboksen har stor skjerm og tydelig 
fargedisplay med symboler som viser batteristatus, hastighet og andre nyttige 
parametere.

 
Lette komponenter

Drivhjul starter på 7,8 kg.

E-36, alternativet for 
tunge brukere 

Forsterket versjon for 
personer som veier opp 
til 160 kg.

Egenskaper  

 
Styreboks

Med fargedisplay, smalt 
design og LED-lys.

Alber e-fix E35 og E36 er et drivaggregat laget for å kombinere fordelene 
ved elektrisk og manuell rullestol for innendørs og utendørs bruk. Resultatet 
er en elegant innestol og en praktisk, transportvennlig utestol. Alle brukere 
av manuell rullestol vil kunne få nytte av dette unike «to-i-ett»-konseptet. 
e-fix kan demonteres veldig enkelt, og de letthåndterlige komponentene er 
lette å transportere. Den integrerte drivhjulsmotoren og det diskré designet 
gjør e-fix egnet til den med aktiv livsstil.

Nå også til barnerullestoler!

Den nye, lette og kompakte batteripakken til e-fix E35 gjør den også velegnet til 
barnerullestoler.

Post 17
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Ekstra lett batteripakke

Kompakte dimensjoner, svært 
lett og lang levetid.

«Easy-Connex» magnetisk 
plugg

Magnetpluggen gjør at 
tilkoblingen mellom batteri og 
ledning skjer automatisk når man 
fører kontakten mot batteriet.

Egenskaper  

Ett produkt - to bruksområder 

Ved å vri på hjulet skifter man 
fra motor til manuell modus. 
Null friksjon gir samme rulle-
egenskaper som vanlige hjul.

Inkluderte komponenter  

Kun 2 kg!

o.k.

Art-nr HMS-nr Beskrivelse
1566293 215765 E-fix E35 24’’

1566303 217628 E-fix E36 24’’

1566295 217629 E-fix E35 22’’

Hovedprodukt

https://indd.adobe.com/view/5a37297f-4862-4665-85d8-94a9c844a515
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e-fix E35 

e-fix E36

6,0 Ah standard 
7,5 Ah Tilbehør

6,0 Ah standard 
7,5 Ah Tilbehør

20%

15%

2 x 110 W,  
36 Volts

2 x 150 W,  
36 Volts

18,9 kg 
(ett hjul 7,8 kg)

19,3 kg 
(ett hjul 8,0 kg)

16 km standard 
22 km Tilbehør

14 km standard 
20 km Tilbehør

120 kg

160 kg

Tekniske data  

2,0 kg 
2,0 kg

2,0 kg 
2,0 kg

Komplette monteringskit 
tilgjengelig for ulike typer 
rullestoler. Se tabell i 
ordreguide.

Intuitiv ledsagerstyring kan 
leveres som tilbehør slik at 
bruker og ledsager kan veksle 
mellom hvem som skal kjøre.

Tilbehør  

Eikebeskytter 24’’ Praktisk paralellforskyver 
gjør at styreboksen kan 
svinges unna dersom man 
skal kjøre inntil bord eller 
lignende

Beskyttelse for styreboks.
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