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Ny rammeavtale for elektriske drivaggregat
Våre bidrag til bedre mobilitet!

Alber er markedsleder internasjonalt på brukervennlige og praktiske hjelpemotorer til manuelle rullestoler. 
Invacare tilbyr sammen med Alber unike og allsidige løsninger for å imøtekomme brukerens behov. De 
aller fleste av våre rullestoler kan også kombineres med hjelpemotorer fra alber, og med dette tilføre ekstra 
kraft og rekkevidde til en manuell rullestol.

Innholdsfortegnelse
Elektriske drivaggregat fra Alber

Alber e-motion M25 er elektriske drivhjul som kan 
monteres på de aller fleste manuelle rullestoler. Denne 
hjelpemotoren gir den ekstra kraften som ofte trengs 
for å forsere hverdagslige hindre.

Alber e-motion 3 - 6

SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk
hjelpemotor. SMOOV har lav egenvekt og er lett å
håndtere. SMOOV kan raskt og enkelt festes til
rullestolen din når du ønsker det.

Alber Smoov 7 - 10

e-fix gjør din manuelle rullestol motorisert og hjelper
deg å komme rundt på egenhånd, du trenger bare å
manøvrere ved hjelp av et styrepanel.Alber e-fix

11 - 14

Viamobil er en kraftig hjelpemotor som bistår
ledsager med å forsere stigninger, hindre og
nedoverbakker trygt. Viamobil plasseres enkelt
under rullestolen med hurtigkobling slik at
bevegelsesplassen for ledsager sine ben blir god.

Alber Viamobil 15 - 18

Alber e-motion DuoDrive er elektriske drivhjul har de 
samme funksjonene som e-motion M25, og enda litt 
til. DuoDrive fjernkontrollen muliggjør aktivering av 
en aktiv fartshjelper som vil hjelpe deg å holde den 
samme farten enten det er i oppover, bortover eller 
nedoverbakker, uten å berøre drivringene!

Alber e-motion 
Duo Drive 19 - 23

e-pilot monteres raskt og enkelt, og forvandler din
manuelle rullestol til et sporty og funksjonelt kjøretøy.

Alber e-pilot 24 - 27
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Elektriske drivhjul

Alber® e-motion®
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En manuell rullestol veier lite og er ofte et godt 
alternativ, men noen områder blir utilgjengelig 
på grunn av hindringer, og mye bruk kan føre til  
belastningsskader på armer og skuldre.

De nye elektriske drivhjulene fra Alber gjør det 
enklere å forsere hindringer samtidig som den gir 
en rekke terapautiske fordeler.

Frihet til forflytning

Allerede ved lett berøring av drivringene blir 
elektromotorene aktivert og stolen beveger seg. 
Alber e-motion er særlig nyttig ved kjøring over 
lengre distanser, opp bakker og når hektiske dager 
skal forseres. Alber e-motion hjelper også til med 
å bremse, og lett berøring av drivringene aktiverer 
bremsefunksjonen. Batteri teknologien er moderne, 
og det benyttes Lithium Ion batterier som har stor 
kapasitet og lang levetid.

Følsomheten på sensorene kan justeres individuelt 
på høyre og venstre hjul. Sensitivitet og hvor mye 
kraft som skal tilføres ved berøring av drivhjulene 
kan enkelt programeres ved hjelp av en app på 
smarttelefonen. Smart funksjonalitet slik som hold 
ved bakkestart og cruise control gjør hverdagen 
litt enklere.

Terapautiske fordeler

Mange rullestolbrukere vil oppleve smerter i 
armer og skuldre etter lang tids bruk av manuell 
rullestol. E-motion forebygger slike plager fordi 
belastningen på ledd og muskelatur reduseres 
samtidig som det kreves bevegelse.

Reisevennlig

E-motion kan smidig og greit tas med på reiser, 
både i bil, på buss, båt, tog eller fly. E-motion 
tilfredsstiller og overholder de internasjonale 
reglene for IATA. 

Transportvennlige hjul som passert de fleste 
manuelle rullestoler

Hvert hjul veier kun 7,8 kg, og e-motion har 
hurtigkobling på hjulet slik at systemet enkelt kan 
demonteres for transport. e-motion kan monteres 
på de aller fleste menuelle rullestolene som er på 
markedet ved hjelp av individuelle monteringskit 
tilpasset de forskjellige rullestolene. De manuelle 
hjulene som originalt følger med den manuelle 
rullestolen kan også bygges om slik at de fremdeles 
kan benyttes.

Post 15

e-motion
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Egenskaper  

Enkelt å transportere 
e-motion

Kompakte komponenter 
med lav vekt

Drivringene

Drivringene aktiverer 
motorene for assistanse. 
Sensitiviteten kan 
justeres i 7 trinn 
individuelt på hjulene

Batteriene 

Moderne Lithium-
Ion batterier gir 
lang rekkevidde 
og holdbarhet. Av/
på bryteren er også 
ladepunktet, og har en 
magnetisk ladeplugg

 Hovedprodukt

Art-nr HMS-nr Beskrivelse
1592670 285346 E-motion M25 Diameter 22’’ Fjernkontroll, Right Run dekk sort
1592652 268821 E-motion M25 Diameter 24’’ Drivringer i rustfritt stål, Fjernkontroll Tire Marathon Plus Evo dekk sort
1592658 252477 E-motion M25 Diameter 25’’ Drivringer i rustfritt stål, fjernkontroll Right Run dekk sort
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Tekniske data  

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no

150 kg

Maks  
brukervekt   

15,6 kg

Tyngste del 7,8 kg

Vekt   

2*80 Watt

Motorkraft   

6 km/h
Oppgraderbar til 
8,5 m/Mobility 

Plus

Hastighet   

e-motion 25 km

ISO 7176

Rekkevidde   

e-motion Mobility App  

e-motion

Med Bluetooth integrert i systemet, kan bruker og teknisk personell nå også kommunisere enkelt med 
e-motion ved hjelp av en smart telefon. Dette åpner opp for ny funksjonalitet og nye muligheter

Funksjonaliteten er delt opp i 3 kategorier

• Profesjonell pålogging for terapauter og teknisk personell (kostnadsfritt)
• Kjøreparameter kan tilpasses individuelt til bruker 

Bruker tilgang (gratis)

• Batteri indikator, hastighet og tilbakelagt distanse
• Lagre turer ved hjelp av GPS
• Funksjon for utlading av batterier  

(nødvendig ved flytransport)
• VIsning av feilkoder med hint og tips til løsning

Mobility Plus

Mobility Plus aktiverer ytterligere funksjonalitet:

Registrering 
av antall 

drivrings-
berøringer 

All funks-
jonalitet fra 
fjernkontrol-

len åpnes

Maksimum 
hastighet 

økes til 8,5 
Km/h

Cruise mode, 
holder farten 
konstant etter 

en berøring 
av drivringene

Fjernstyring 
av systemet

https://indd.adobe.com/view/6bf37cd6-8a7e-4144-b457-4305aa744ba5
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fra Alber

SMOOV
Diskret og praktisk drivagregat med imponerende krefter.
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SMOOV

SMOOV er en nyskapende, diskre samt praktisk 
hjelpemotor. SMOOV har lav egenvekt og er lett 
å håndtere. SMOOV kan raskt og enkelt festes til 
rullestolen din når du ønsker det. 

Ekstra krefter i hverdagen
SMOOV er for deg som er aktiv og har en travel hverdag. SMOOV forebygger og reduserer belastning 
av armer og skuldre, samtidig som den gir ekstra fart og spenning i hverdagen.  SMOOV er mektig, da 
den kan kjøre med en hastighet opp til 10 km/t og har en rekkevidde på ca. 20 km. SMOOV gir deg 
fleksibilitet, og gjør hverdagen din mindre utfordrende. 

Når design og vekt er viktig

SMOOV er diskre og lett, men samtidig sterk og funksjonell.  
SMOOV kan bli din nye følgesvenn, som følger deg på dine 
reiser når du har behov for å spare energi eller når du ønsker 
ekstra fart. SMOOV tar deg dit du skal - med stil. 

SMOOV oppfyller flyselskapenes krav til litiumbatterier. Det 
betyr at du kan ta SMOOV med deg når du skal ut og oppleve 
verden.

Post 15

Med smarttelefonen din koblet til Smoov kan du se
    Batterikapasitet 
    Hastighet  
    Rekkevidde 

Du har muligheten til å:
    Velge mellom ulike kjøremoduser   
    Lagre informasjon fra dine kjøreturer 
    Se statusmeldinger og diagnoser   
    Få detaljert informasjon om din SMOOV one og appen

Smarttelefonen har blitt en vanlig del av hverdagen vår og Alber har utviklet en app kompatibel med 
SMOOV, kalt “SMOOV® O10”. Appen er kompatibel med både Apple og Android smarttelefoner. Det 
er raskt og enkelt å koble telefonen med SMOOV via Bluetooth. Appen gir deg flere alternativer og 
funksjoner, men SMOOV kan også enkelt brukes uten å være koblet til smarttelefonen. 

Smoov og smarttelefoner - en smart kombinasjon



9

   Kontrollenhet

   Lader og ladekabel

Liten og praktisk lader, som slår seg automatisk av når 
batteriet er fulladet. I tillegg håndterer den flere ulike 
spenningsområder, noe som gjør det enkelt å reise med 
SMOOV one. Ladekabel med USB-C-standard for lading av 
kontrollenheten via drivenheten. Lengde ca 0,5 cm.

   Drivagregatet

Drivagregatet SMOOV er laget av aluminium, inneholder et 
kraftig Li-Ion batteri og en kraftig motor med et 360° roterbart 
drivhjul. Håndtaket øverst på SMOOV fungerer både som 
bærehåndtak og som sikkerhetslås, når drivenheten er montert. 
SMOOV bruker en magnetisk ladeplugg som er enkel å bruke 
selv med begrenset håndfunksjon. SMOOV er utstyrt med lys, 
batteriindikator og et USB-C kontakt som kan brukes til å lade 
kontrollen eller smarttelefonen. 

SMOOV er enkel å bruke og enkel å kontrollere ved å bruke 
den separate kontrollenheten. Kontrollenheten er montert 
i en holder som kan plasseres der du synes det er enkelt 
å betjene. Kontrollenheten brukes til av/på, start/stopp, 
hastighetskontroll og for å vise batterikapasitet. 

Unike egenskaper

SMOOV kan monteres på både fastramme og 
sammenleggbare rullestoler med max. 2° cambring. For å 
bruke SMOOV trenger du et liten diskre brakett montert på 
rullestolen. Er det en fastrammerullestol monteres den på 
hjulakselen og hvis det er en foldbar rullestol monteres den på 
en avtagbar hjulaksel adapter. 

Monteringsbraketter

https://indd.adobe.com/view/b36e95f8-9660-4d81-b39d-33c6c2d45c16
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Tekniske data  

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

Maks.  
brukervekt   

Maks.  
totalvekt   

Maks.  
helling  

Motor   Hastighet 

Alber SMOOV 140 kg 170 kg 16 % 250 W / 
max. 450 W

6 km/t eller  
10 km/t* 

oppgradering

Batterikapasitet  Batterikapasitet  Rekkevidde  Totalvekt  

Alber SMOOV 36 V, 6.2 Ah 224 Wh 20 km 7,2 kg

SMOOV

NY

Hovedprodukt

Art-nr HMS-nr Beskrivelse
1592897 269684 Smoov 6 km/h

   Smart og praktisk reisebag 
for transport, beskytter og er 
praktisk å håndtere. 

Transportbag
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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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Den sterke hjelpemotoren for rullestoler

 Alber® viamobil®
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Alber viamobil er utstyrt med en kraftig 
motor som klarer en brukervekt opp til 160 kg,  
samtidig som den er lett å betjene og 
manøvrere. Stigninger og nedoverbakker 
opp til 18 % kan trygt forseres uten fysiske 
anstrengelser for ledsager. Alber viamobil 
plasseres under rullestolen og hindrer derfor 
ikke ledsager fra å kunne gå behagelig.

Alber viamobil hjelper til med kjøring 
fremover, rygging og oppbremsing ved 
kjøring i nedoverbakke. Alber viamobil er 
modulbasert og kan derfor enkelt demonteres 
og transporteres i bilen.

Dynamisk kjøring

Med den sterke motoren er Alber viamobil en pålitelig 
partner på reisen. Det integrerte fjærsystemet gir 
godt veigrep for drivhjulet, mens de punkteringsfrie 
dekkene gjør turen bekymringsfri. Med et tastetrykk 
senker du drivhjulet og setter motoren automatisk i 
gang, og motsatt hvis du vil kjøre rullestolen manuelt. 
Drivhjulet er plassert i linje med rullestolen, noe som 
gjør det veldig enkelt å manøvrere viamobil uten 
anstrengelser.

Lett å bruke, maksimal sikkerhet

Det innovative EasyConnex Magnetic Plug-systemet 
kobler automatisk styreenheten og laderen sammen 
med batteriet. Hold helt enkelt den magnetiske 
kontakten nær uttaket og - klikk - så er den koblet til 
og låst. Det store og klare displayet gir ledsageren 
nøyaktig informasjon om batterikapasiteten. 
Den unike og patenterte sikkerhetsbryteren i 
styreenheten gjør at viamobil kan stoppes direkte i 
kritiske situasjoner, noe som gir maksimal trygghet 
for både bruker og ledsager.

Transportabel

Alber viamobil kan lett demonteres i små komponenter for enklere transport. Takket være lithiumlon 
teknikk, har det kraftfulle batteriet en vekt på kun 2,3 kg, og er dermed veldig enkel å håndtere. 
Batteriet tilfredsstiller også internasjonale IATA regler som vil si at det trygt kan tas med på fly. Den 
kobles automatisk til drivenheten ved hjelp av magnetisk kraft. Alber viamobil kan monteres på nesten 
alle manuelle rullestoler. Takket være den kompakte størrelsen, påvirkes ikke komfortrullestolens 
sitteinnstillinger slik som rygg og tilt. Kun små låsesplinter skal til for at viamobil skal kunne monteres og 
demonteres på rullestolen.

viamobil

Post 18
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Egenskaper  

Alber viamobil klar for transport

De kompakte og lette 
komponentene er enkle å 
transportere.

Montering

Alber viamobil monteres og
demonteres raskt og enkelt i
monteringsbeslagene.

Monteringsbeslag

Vi har et stort utvalg av
komplette monteringskit til de
mulige manuelle rullestolene, se
orversikt for komplett oversikt.

Ekstra kjørehåndtak

Med ekstra kjørehåndtak 
montert på hjelpemotoren er det 
enda enklere å koble den til og 
fra rullestolen, samtidig som det 
forenkler kjøringen for ledsager.
Invacare art. nr 1593406

Tippesikring

Vi anbefaler å bruke
tippesikringene som er utvklet
spesielt for Viamobil.
Invacare art. nr 1521032
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Tekniske data  

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

160 kg

Maks.  
brukervekt    

150 W

Motorkraft   

36V / 6,6 Ah

Batteri- 
kapasitet   

maks 5.5 km/t

Fart   

viamobil

2,3 kg

Vekt batteri   

20 km

Rekkevidde   

viamobil 18% (1(11% med 
160 kg bruker)

Maks trygg 
helling    

13,5 kg 
(kjøreenhet: 10,3 kg)

Total vekt fra    

viamobil

Hovedprodukt  

Art-nr HMS-nr Beskrivelse

1521003 176396 viamobil V25 ink. batteri og lader

https://indd.adobe.com/view/d6b05ebe-1638-4892-8382-f47302935cf4
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Trusted Solutions,
Passionate People®

Ekstra overskudd i hverdagen
Hjelpemotor til manuelle rullestoler med  
fartshjelperfunksjon

Alber® e-motion® 
DuoDrive
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e-motion  
DuoDrive

Ekstra energi gjennom dagen
Enklere manøvrering

Emotion DuoDrive kan benyttes til en nesten 
hvilken som helst rullestol. Når rullestolen er 
i bevegelse vil de innebygde motorene, som 
sitter i drivhjulene, gi deg ønsket motorkraft 
ved behov, med svært liten anstrengelse. 
DuoDrive vil også gi deg muligheten til å 
oppretteholde stabil fart over tid, ved bruk 
av fartshjelperfunksjonen, også i oppover og 
nedoverbakker. Du trenger ikke engang å berøre 
drivringene! Perfekt for lengre turer, eller om du 
f.eks. har med deg en coffe to go. 

På denne måten beskytter man muskler og ledd.

Med en vekt på kun 7,8 kg per drivhjul, 
er e-motion DuoDrive en av de letteste 
hjelpemotorene på markedet.  

E-motion DuoDrive passer nesten alle manuelle 
rullestoler: Hjulene kan ved en enkelt operasjon tas av 
rullestolen, slik at hjulene til den manuelle rullestolen 
fortsatt kan brukes ved behov.

Svært effektive elektriske 
motorer og litiumbatterier 
integrert inn i hjulnavene 
gir tilstrekkelig kraft og 
rekkevidde.
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To ulike kjøremodus –
det er ditt valg
Alt under kontroll

Med e-motion DuoDrive har du muligheten 
til å kjøre over lengre distanser uten å berøre 
drivringene ved hjelp av vår fartshjelper. 
Du trenger kun å styre via drivringene, 
hjelpemotorene gjør resten. Dette betyr at du 
har to ulike kjøremoduser som du kan bytte 
mellom når som helst, avhengig av dine behov. 
Fartshjelperfunksjonen kan enkelt aktiveres og 
deaktiveres ved hjelp av DuoDrive kontrollen.

E-motion DuoDrive bringer deg alltid trygt 
hjem.

Fartshjelperen er spesielt gunstig når
...  du ønsker ekstra assistanse på veien.
...  du skal oppover bakker. E-motion DuoDrive 

kan håndtere nesten alle bakker og du kan nå 
ditt mål avslappet med fartshjelperen.

...  du vil ha jevn fart i nedoverbakker og gjerne 
ønsker en bremseassistent som opprettholder 
en forhåndsinnstilt hastighet.

Slik fungerer DuoDrive kontrollen

Skru på hjulet: Øk 
eller reduser farten 
på fartshjelperen

Batterimonitor  
av drivhjulene

Innebygd litiumbatteri:  
varer opptil 12 timer

1 x trykk: Fartshjelperen 
har startet eller stoppet 

2 x trykk når ikke 
fartshjelperen er 
aktivert: veksler 
mellom assistentnivå 
1 og 2

Med fartshjelperen har du også en hånd fri. 
Ideelt når du handler eller reiser.

Ett klikk på kontrollenheten er alt som trengs for 
å bytte til fartshjelper mens du kjører.
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Egenskaper  

Enkelt å transportere 
e-motion

Kompakte komponenter 
med lav vekt

Drivringene

Drivringene aktiverer 
motorene for assistanse. 
Sensitiviteten kan 
justeres i 7 trinn 
individuelt på hjulene

Batteriene 

Moderne Lithium-
Ion batterier gir 
lang rekkevidde 
og holdbarhet. Av/
på bryteren er også 
ladepunktet, og har en 
magnetisk ladeplugg
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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   

Motor   Hastighet 

e-motion 

DuoDrive
150 kg 190 kg

Avhengig av rulle-
stolen som brukes, 

med fartshjelp 
opptil 5,7 ° (10%)

80 Watt /  
40 Nm per hjul

6 km/t
8,5 km/t ved 

oppgradering i app

Vekt per hjul   Vekt på kontrollen-
het   

Rekkevidde  Tilgjengelig hjul-
størrelser   

e-motion 

DuoDrive
7,8 kg 0,25 kg

Opp til 25 km,  
med fartshjelp opp 

til 15 km
22", 24", 25"



Trusted Solutions,
Passionate People®

Sett fart på din manuelle rullestol

Alber® e-pilot®
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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.
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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 
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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



Tel.: 22579500
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo
Norway

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder 
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