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Smart, hurtig og effektiv
Alber twion er en innovativ hjælpemotor, baseret på en ny teknologi,
der gøre det lettere for dig at forcere kantstene, ujævnheder og køre
op og ned ad bakker.
twion køres og kontrolleres ved hjælp af drivringene på samme måde,
som et traditionelt drivhjul.
twion er smartere, lettere og hurtigere end tilsvarende hjælpemotorer
og kan kommunikere via en App på din Smartphone.
twion giver dig frihed og nye muligheder for, at komme hurtigere,
lettere og mere sikkert rundt.
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Let, overskuelig og sikker
Alber Twion gør det lettere, mere
overskueligt og mere sikkert, at
manøvrere din manuelle kørestol. twion
hjælper og giver kraftoverskud ved
kørsel på kantstene, ujævnt terræn, over
længere afstande eller op og ned ad
bakker.

Forebyggelse og træning
twion forebygger skader og overanstrengelser i led og muskler og gør
det i stedet for muligt, at træne og
styrke disse. twion gør det muligt for
dig med slidtage i skuldre og håndled
stadig at komme rundt, samt mulighed
for, at træne/styrke din mobilitet og dit
kredsløb.

Transportabel og handy
twion kan monteres på langt de fleste
manuelle kørestole. Med et lille beslag
monteret på kørestolen, på- og afmontes
twion nemt og hurtigt, på samme måde,

som traditionelle drivhjul monteres. Der
er mulighed for at skifte mellem standard
drivhjul og twion, når som helst og hvor
som helst.

Egenskaber

twion klar til transport
Den
kompakte
og
lette
twion hjælpemotor er nem at
transportere.

Magnetisk ladestik
Monteres hurtig, sikkert og let,
og kan ikke monteres forkert.

Drivhjul
24" drivhjul, der er lette at på- og
afmontere.
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Smartphone App

Twion, Mobility Plus & smartphones
Smartphones er blevet en fast del af vores moderne samfund og Alber ser det derfor, som værende helt naturligt, også at tilbyde sine services
tilpasset til smartphones.
Alber har i forbindelse med twion udviklet en App, kaldet Mobility Plus, der er kompatibel med Android-smartphones:
Mobility plus giver dig mulighed for at hente informationer, som diagnosticering, service, kørestrækning, kørehastighed, batteristatus, etc.
Derudover giver Mobility Plus dig mulighed for, at anvende din smartphone til at manøvrere twion, samt oprette personlige køreprofiler og
opsamle informationer fra ture ved hjælp af den indbyggede GPS.

Egenskaber og tilbehør

Batterilader
Lader med magnetisk ladestik, automatisk frakobling og lysindikator.

Drivhjul
Størrelse 24” x 1“, 28 eger, max. brugervægt 120 kg, Litium-Ion
batterier, batteriindikator, tænd/sluk knap og ladestik.

Monteringsbeslag
Monteringsbeslag i aluminium,
der passer på de fleste manuelle
kørestole.
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Egenskaber og tilbehør

Farve
twion leveres som standard i
hvid, men kan som option også
fås i sort.

Drivringe
twion leveres som standard
med
pulverlakerede
sorte
aluminiumsdrivringe.

Mobility Plus Package
Giver helt nye muligheder for, at hente information om din hjælpemotor.
App'en kan installeres på det de fleste Android-smartphones af nyere
dato.

Dæk
twion leveres som standard med dæk af typen Swalbe Marathon
Plus Evolution.

Antitip
Justerbare antitip kan leveres i i forskellige udgaver.

Tekniske data

Alber twion

6 - 10 km/t

12 - 20 km

Alber twion

12,0 kg

120 kg

37 Volt

2 x 60 W
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