Alber® scalacombi®

Mobil trappeklatrer

Trusted Solutions,
Passionate People®

Med hjelp fra en ledsager, kan Alber
scalacombi trygt og lett ta seg opp
alle typer trapper. Det innovative
ErgoBalance-håndtaket er ergonomisk
utformet for å gi en sikker og enkel
håndtering. 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.

Patentert klatremekanisme
Med scalacombi patenterte klatremekanisme
er det mulig å komme opp og ned de fleste
typer trapper. Belastning for ledsager er
marginal. Systemet er designet for å gi så
behagelig og skånsom overgang som mulig
mellom trinnene. scalacombi kan klatre opp
til 300 trinn på et fulladet batteri. På grunn
av det kompakte hjulklatresystemet og myke
hjul, vil ikke scalacombi gjøre skade på
trappen. Det slitesterke materialet på hjulene
gir lang levetid.

Sikkerhet og komfort
scalacombi har ergonomisk håndtak
og sikkerhetsbrems på alle hjul. De
ergonomiske håndtakene er designet for
å gi et godt, behagelig og sikkert grep, og
sikkerhetsbremsene bremser trappeklatreren
i god tid før den når kanten av et trappetrinn.
Til sammen gir det ledsager og bruker
sikkerhet og komfort.

Egenskaper

Transportklar
scalacombi
De kompakte og lette
komponentene er enkle
å transportere.

ErgoBalance-håndtak

Stort og tydelig display

Batteripakke

Ergonomisk utformet
for komfortabel og
trygg håndtering.

Alle viktige funksjoner
vises direkte på
displayet.

Lett å montere eller
demontere ved
utskiftning eller
transport.

Egenskaper

Tilbehør

Sikkerhetsbremser

Batterilader

Beslag til rullestol

Billader

På alle fire hjulene.
Stopper automatisk på
trappekanten.

Automatisk lader med
indikator for ladestatus.

Scalamobil kan også
monteres på bruker sin
rullestol. Vi har et stort
utvalg av braketter som
er testet på forskjellige
manuelle rullestoler. Ta
kontakt med oss dersom
du tror dette kan være
løsningen for deg.

Lader med automatisk
frakobling til anvendelse
i bilder og busser. 12-13
volts inngang.

Hoftebelte

Skulderbelte

Scalacombi S39

Scalaport X7

Ekstra sikkerhet for
brukeren.
Art. nr. 1456343

Rullebelter som festes
i kryss. Bruker sin
overkropp holdes på
plass og gir en økt
følelse av trygghet.
Art no 1564990

Scalacombi S39 er kan
forsere trappetrinn opp
til 25 cm.
Art. nr. 1521110

En universal løsning til
anvendelse i forbindelse
med manuelle rullestoler
uten monteringsbeslag.
Kan monteres på
scalamobil. Bruker sin
rullestol kjøres inn i
vuggen.

Tilbehør

Tekniske data
Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

scalacombi

Rekkevidde

Batterikapasitet

Motorkraft

Vekt batteri

opp til 300

24 V / 3,4 Ah

178 W

2,7 kg

(avhengig av
brukers vekt)

200 mm
(mulighet 250 mm)

110 mm

Maks. brukervekt

Total vekt

kg
scalacombi

TOTAL PRODUCT WEIGHT

klatreenhet:
17,4 kg

140 kg*

kjørehåndtak:
4,9 kg

Hovedprodukt
Art. nr.

HMS art.nr.

Beskrivelse

1520417
1457274
1520731
1520415

174506

Scalacombi prisforhandlet konfigurasjon
Scalacombil S39 - høyde trinn opptil 25 cm
Scalamobil S35 m/scalaport (Universalfeste / vugge for MRS)
Scalamobil S35. Husk monteringskit 1467178 (oppgi stoltype)

Standard konfigurasjon:
■ Scalacombi: Komplett med sete, batteri, nakestøtte og lader
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