Alber

Mobil trappemaskine
Med Alber scalamobil monteret kan kørestolen sikkert og ubesværet
komme op og ned af alle former for trapper og der kræves kun et
minimum af kræfter fra hjælperen. Albers erfarne specialister har
designet scalamobil til at være enkel at anvende med ergonomiske
håndtag og sikkerhedsbremser, der giver stor sikkerhed og komfort.
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”klatre” mekanisme
Med scalamobil's patenterede ”klatre”
mekanisme er det muligt at komme op
og ned ad alle former for trapper, og
der kræves kun et minimum af kræfter
fra hjælperen. scalamobil er designet
til at give så behagelig og skånsom en
overgang som muligt mellem trinene,
og gøre det så trygt og behageligt for
kørestolsbrugeren som muligt.
scalamobil er også yderst skånsom mod
trætrapper og tæpper, men er samtidig
fremstillet i slidstærke materialer med
lang levetid. scalamobil klarer op til 300
trappetrin på et fuldt opladet batteri.
Sikkerhed og komfort
scalamobil er monteret med ergonomiske håndtag og har sikkerhedsbremser
på alle 4 hjul. De ergonomiske håndtag
er designet til at give et godt, behageligt og sikkert greb, og sikkerhedsbremserne bremser trappemaskinen i god
tid, før den når kanten af et trappetrin.
Tilsammen giver det hjælper og kørestolsbruger sikkerhed og komfort.
Ergonomisk og enkel at betjene
Ergonomiske håndtag, stort tydeligt
display og lettilgængelige knapper gør
scalamobil ergonomisk og enkel at
betjene. Med et tryk på kun én knap
overtager scalamobil det hårde arbejde
for hjælperen. Tænd/sluk knappen, det
store tydeligt display og knappen til at
vælge kørselsretning er alle integreret i

håndtaget. scalamobil monteres eller
afmonteres hurtigt og nemt, uanset type
af kørestol. scalamobil kan let skilles ad
i mindre dele, så den kan transporteres
i enhver bil. For lettere transport er
motorenheden forsynet med integreret
bærehåndtag.

Egenskaber

Alber scalamobil klar til
transport
scalamobil kan let skilles ad i
mindre dele, så den kan transporteres i enhver bil.

Ergonomiske håndtag
De ergonomiske håndtag er
designet til at give et godt,
behageligt og sikkert greb for
hjælperen.

Stort og tydeligt display
Det store og tydelige display
giver brugeren et godt overblik
over funktioner og kørselsretning.

Batteripakke
Batteripakken er let at montere
eller afmontere ved udskiftning
eller transport.
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Egenskaber

Sikkerhedsbremser
Alber scalamobil har sikkerhedsbremser på alle 4 hjul.

Tilbehør

Beslag til kørestol
Med de unikke monteringsbeslag kan scalamobil monteres
på langt de fleste manuelle kørestole.

Batterilader
Batterilader med automatisk
frakobling og indikator for
ladestatus.

Nyh e

Autolader
Lader med automatisk frakobling
til anvendelse i biler og busser.
Input 12-32 Volt.

Scalachair X3
scalachair X3 er en indendørs transportkørestol med integrerede
beslag for scalamobil. Ideel til brug ved trange pladsforhold, smalle
trapper eller lignende. (Foldbar model, skubbehåndtag, hovedstøtte
og sikkerhedssele som tilbehør).
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Scalaport X7
En
universal
løsning
til
anvendelse i forbindelse med
manuelle
kørestole
uden
monteringsbeslag.

Hovedstøtte
Hovedstøtte kan justeres i højde,
vinkel og dybde.

Scalacombi S36
scalacombi har integreret flip-up sæde, ryg og hovedstøtte.
scalacombi anvendes typisk af brugere, der ikke har brug for at sidde
i en kørestol, men som har brug for hjælp til at komme op og ned
af trapper. Ideel til brug ved trange pladsforhold, smalle trapper eller
lignende.
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Tekniske data

scalamobil

Max. 19 trin/min.

Op til 300
trin. (afh. af
brugervægt)

Trappemaskine:
17,4 kg
Håndtag: 4,9 kg

178 W

2,7 kg

200 mm
(mulighed for
250 mm)

110 mm

* Totalvægt 180 kg:
Brugervægt m.m.
+ Trappemaskine
+ Manuel kørestol
= Total vægt

kg
g
scalamobil

24 V / 3,4 Ah

140 kg*
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