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Ekstra overskudd i hverdagen
Hjelpemotor til manuelle rullestoler med  
fartshjelperfunksjon

Alber® e-motion® 
DuoDrive



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.



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.



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



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"
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