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Mobil trappeklatrer   
Med hjelp fra en ledsager, kan Alber scalamobil trygt og lett ta 
seg opp alle typer trapper. Dette kraftfulle tilbehøret kan moteres 
på et stort antall manuelle rullestoler. Det innovative ErgoBalance-
håndtaket er ergonomisk utformet for å gi en sikker og enkel hånd-
tering. De integrerte IQ-sensorene overvåker vinkelen på klatringen, 
og bidrar dermed til riktig håndtering og økt sikkerhet. 
Økt aksjonsradius kombinert med forbedret fremkommelighet gir 
økte muligheter for rullestolbrukere.

Alber
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Transportklar scalamobil
De kompakte og lette kom-
ponentene er enkle å trans-
portere. 

Batteripakke
Lett å montere eller demon-
tere ved utskiftning eller 
transport. 

Patentert klatremekanisme

Med scalamobils patenterte klatre-
mekanisme er det mulig å komme 
opp og ned alle former for trapper. 
Belastning for ledsager er margi-
nal. Systemet er designet for å gi 
så behagelig og skånsom overgang 
som mulig mellom trinnene. scala-
mobil kan klatre opp til 300 trinn 
på et fulladet batteri. På grunn av 
det kompakte hjulklatresystemet og 
myke hjul, vil ikke scalamobil gjøre 
skade på trappen. Det slitesterke 
materialet på hjulene gir lang levetid. 

Sikkerhet og komfort

scalamobil er montert med ergo-
nomiske håndtak og har sikkerhets-
bremser på alle 4 hjul. De ergono-
miske håndtakene er designet for 
å gi et godt, behagelig og sikkert 
grep, og sikkerhetsbremsene brem-
ser trappeklatreren i god tid før 
den når kanten av et trappetrinn. Til 
sammen gir det ledsager og bruker 
sikkerhet og komfort. 

Bærbar

scalamobil passer inn i alle biler 
fordi den lett kan demonteres til små 
og lett håndterlige komponenter. 
Motordelen har et integrert 
bærehåndtak. Kun to små låsesplinter 
må brukes for å montere eller 

demontere scalamobil. scalamobil 
kan brukes til nesten alle manuelle 
rullestoler, og kun små beslag må 
moteres på stolen for å kunne bruke 
scalamobil. 

ErgoBalance-håndtak
Ergonomisk utformet for 
komfortabel og trygg hånd-
tering. 

Egenskaper 

Alber

Stort og tydelig display
Alle viktige funksjoner vises 
direkte på displayet. 
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Beslag til rullestol
Den unike beslagteknologien 
gjør at nesten alle type rul-
lestoler kan få montert og 
demontert systemet i løpet 
av sekunder. 

Sikkerhetsbremser 
På alle fire hjulene. Stopper 
automatisk på trappekanten. 

Hodestøtte
Gir stabilitet for nakke og 
hode under trappeklatring. 
Justerbar i høyde og dybde.
Art. nr. 1520455

Egenskaper 

Batterilader
Automatisk lader med indika-
tor for ladestatus. 

Alber scalacombi S36
Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. scalacombi 
anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rulle-
stol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trap-
per. Ideel til bruk ved trange plassforhold, smalle trapper eller 
lignende. 

Scalaport X7
En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle 
rullestoler uten monteringsbeslag. 

Alber

Billader
Lader med automatisk fra-
kobling til anvendelse i bilder 
og busser. 12-13 volts inn-
gang. 

Tilbehør

Hoftebelte
Ekstra sikkerhet for bruke-
ren.
Art. nr. 1456343
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scalamobil 24 V / 3,4 Ah 200 mm  
(mulighet 250 mm)

110 mmopp til 300
(avhengig av 
brukers vekt)

klatreenhet: 17,4 kg
kjørehåndtak:  

4,9 kg

Tekniske data

kggkgkg

2,7 kgmaks. 19 178 W

140 kg* scalamobil

Alber

*  Trappeklatrerens testede maksimal 
brukervekt kan aldri være høyere 
enn den manuelle rullestolens 
maksimale brukervekt. Ledsagerens 
fysikk bør også tas i betraktning.  

Hovedprodukt
Invacare art.nr HMS art.nr Beskrivelse
1520731 174014 scalamobil
1520417 174506 scalacombi

Standard konfigurasjon:
■ Scalacombi: Komplett med sete, batteri og lader
■  Scalamobil: Komplett med universalfeste for manuell rullestol, batteri og lader
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