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Sett fart på din manuelle rullestol

Alber® e-pilot®



Moderne, innovativ og lydløs 

E-pilot er laget i moderne design. Den er testet
og godkjent hos TÜV og er full av innovative
funksjoner. Motoren er ekstra kraftig med unik
akselerasjon og gode kjøreegenskaper - og
den kjører helt lydløst. Batteri og kabler er
integrert i et smart design. E-pilot er utstyrt
med kraftige hydrauliske skivebremser som
kan brukes med høyre eller venstre hånd.
E-pilot har USB-inngang og en flyttbar
2,4” multifunksjonell skjerm med farger
og nyttig informasjon om hastighet,
rekkevidde, batterikapasitet,
servicemeldinger osv.

E-pilot monteres raskt og enkelt, og din
manuelle rullestol blir forvandlet til et sporty og
funksjonelt kjøretøy.

E-pilot tar deg raskt og sikkert frem og tilbake
til jobb, besøk hos venner og familie eller rundt
i byen.

Med E-pilot kommer man seg rundt både 
komfortabelt og miljøvennlig.

Perfekt i hverdagen 

E-pilot er perfekt for daglige rutiner, enten man skal
på jobb, en tur til byen, besøke venner og familie
eller lufte hunden. E-pilot kan gjøre hverdagen
enklere, morsommere og gi mer overskudd. E-pilot
gjør lengre turer over ujevnt terreng, grus og i
oppoverbakker mulig. Den kobles enkelt av etter
bruk, slik at den manuelle rullestolen kan brukes på
vanlig måte.



Tilbehør  

Batteri

Kraftig 13,8 Ah batteri som gir en rekkevidde på 
50 km, avhengig av hvor og hvordan det kjøres, 
brukerens vekt og temperaturen i omgivelsene. 
Batteriet kan lades både når det er montert på 
E-pilot og når det ikke er montert.

Farger 

E-pilot drivenheten er sort, og leveres med hvite
deksler som standard. Deksler i andre farger
kan leveres som tilbehør. Kontakt oss for mer
informasjon om fargedeksler.

Multifunksjonelt 
display 

Avtakbar 2,4” 
multifunksjonell 
fargeskjerm for nyttig 
informasjon om 
hastighet, rekkevidde, 
batterikapasitet, 
servicemeldinger osv. 

Lader 

Laderen kobler 
automatisk fra når 
batteriet er fulladet. Et 
utladet batteri lades 
opp på ca. 4 timer. 

Supernova frontlys 

Supernova frontlys i 
aluminium, som gir et 
kraftig hvitt lys på 205 
lumen. 

Klickfix® beslag

E-pilot kan leveres
med Klickfix® beslag og
forskjellige former for
tilbehør.

Drivenheten

En elegant drivenhet designet i aluminium. E-pilot 
er utstyrt med sikker og robust stativfunksjon, slik 
at det er enkelt å komme til når den skal kobles på 
eller av, i tillegg til at den er enkel å oppbevare når 
den ikke er i bruk. Batteriet og kablene er integrert 
i et smart og funksjonelt design. E-pilot er utstyrt 
med store, brukervennlige funksjonsknapper. 

e-pilot



Complies with Medical 
Device Directive 93/42/EEC 

Baklykter 

Rød batteridrevet 
baklykt til montering 
på rullestolens ryggrør. 
Forventet batterilevetid 
er ca. 50 timer. 

Easy-grip gass

Easy-grip krever 
mindre krefter og gjør 
det enklere å vri på 
gasshåndtaket. 

Sidespeil 

Sammenleggbart 
sidespeil for montering 
på venstre side. Speilet 
er enkelt å justere og 
tilpasse. 

Forsterkede drivhjul 

Forsterkede drivhjul 
designet for kjøring 
med høyere fart. 

Tilbehør  

Tekniske data  

For mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt din lokale invacare representant eller se 
www.invacare.no.

Maks.  
brukervekt   

Maks.  
totalvekt   

Maks. høyde på 
hindringer   

Maks.  
helling  

Drivhjulsstørrelse  Motor   

Alber e-pilot Maks. 100 kg Maks. 135 kg Opp til 10 % Opp til 15 % Hjul 16 x 3.00 250 W / 
maks. 650 W

Volt  Maks. dreinings- 
moment  

Hastighet Batterikapasitet  Batterieffekt  Rekkevidde  

Alber e-pilot 36 V 40 Nm 10 km/t 36 V, 13.8 Ah 496 Wh Opp til 50 km
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