
Lettere, smartere og mere brugervenlig 

Alber e-fix er kommet i en ny og endnu smartere udgave, der tilbyder 
nye og forbedrede egenskaber i forhold til tidligere modeller.
e-fix gør din manuelle kørestol motoriseret og hjælper dig til at 
komme rundt på egen hånd, du skal blot kunne manøvrere vha. en 
joystickstyring.
Den nyudviklede joystickboks er overskuelig og forsynet med få, store 
brugervenlige knapper. Joystickboksen anvender et tydeligt og let 
læseligt farvedisplay.
e-fix er også blevet lettere og fylder mindre. Det giver nye muligheder  
med hensyn til montering og transport.
e-fix driver kørestolen frem via stolens drivhjul, hvilket dels sikrer god 
manøvrering, men også god kontakt til underlaget - selv på ujævnt 
underlagt.
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Transport
Fleksibilitet og lav vægt gør e-fix 
let at transportere og tage med i 
en alm. personbil.

Lettere håndtering

e-fix har fået et nyt, smartere og mere 
moderne design, og der anvendes det 
sidste nye indenfor batterier. Det har fået 
den samlede vægt på e-fix til at falde, 
hvilket gør det lettere for dig at håndtere 
og transportere de enkelte dele.
De kraftige batterier tilsikrer samtidig, at 
e-fix forsat tilbyder en høj brugervægt og 
lang kørestrækning.

Nye muligheder

e-fix er designet således, at den ikke 
ændrer på kørestolens evne til at 
manøvrere. Så der hvor du kan komme 
rundt med din manuelle kørestol, kan 
du også komme rundt med e-fix, såvel 
indenfor, som udenfor. e-fix giver 
dig  mulighed for at komme rundt på 
egen hånd i nærmiljøet, fx i det lokale 
indkøbscenter eller hvor du nu måtte 
have brug for det. 

Passer på langt de fleste kørestole

e-fix hjælpemotoren kan monteres på de 
fleste manuelle børne-, mellemaktive- 
og komfortkørestole. Et lille beslag 
monteres på kørestolen og sikrer at e-fix 
drivhjulene sidder sikkert og solidt fast 
på kørestolen.

e-fix hjælper dig ikke kun med at køre 
kørestolen op af bakke, men også med 
at bremse, når det går ned ad. e-fix kan 
adskilles og transporteres i en almindelig 
personbil. Således kan e-fix også 
anvendes på ture og ferier. 

Lav vægt
e-fix drivhjulene har en 
egenvægt på kun 7,8 kg/stk. og 
batteriet vejer kun 2 kg.

Let men stærk
På trods af lavere vægt end 
tidligere, er brugervægten 
for e-fix uændret. Maks. 
brugervægt for E36 er 160 kg.

Egenskaber

Joysticket
Joysticket er i et moderne 
design med et tydeligt og let 
læseligt grafisk TFT farvedisplay.
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Batteri med Li-Ion teknologi
Den moderne Li-Ion teknologi tilbyder batterier med stor effekt, lav 
vægt, lang levetid og kompakte dimensioner.

Magnetiske stikforbindelser
e-fix anvender magnetiske stik, 
der er yderst brugervenlige. 
Stikket finder ”selv finder vej” 
og kan ikke monteres forkert. 

Egenskaber

Frihjul
Med kun én hånd kan e-fix 
hurtig og let sættes i frihjul, så 
kørestolen kan køres helt uden 
påvirkning fra motorerne.

Joysticket
Joysticket er overskueligt med 
få store brugervenlige knapper, 
samt mulighed for individuel 
programmering.

Batteri
Batteri med stor ydeevne og lav 
vægt. Batteriet er forsynet med 
en batteri indikator, der kan vise 
den resterende kapaciteten.

Batteriholder
Batteriholderen monteres 
på kørestolen og derefter 
monteres/demonteres batteriet 
hurtig og let med kun én hånd.

Drivhjul
Drivhjulene monteres/demonteres 
hurtig og let vha. quick-release fx i 
forbindelse med transport.

Batterilader
Intelligent opladning af Li-Ion 
batteriet med automatisk 
frakobling og et smart 
brugervenligt magnetisk ladestik.
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e-fix E35 

e-fix E36

7,5 Ah 

7,5 Ah (standard)

20% 

15%

2 x 110 W,  
36 Volt

2 x 150 W,  
36 Volt

18,9 kg 
(7,8 kg/hjul)

19,3 kg 
(8,0 kg/hjul)

22 km  

20 km (standard)

120 kg

160 kg
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2,0 kg 

2,0 kg

Monteringsbeslag kan leveres 
til langt de fleste manuelle 
kørestole.

Mulighed for ledsagerstyring.

Egenskaber og tilbehør

Joystick monteret som alternativ 
ledsagerstyring.

Mulighed for montering af 
swing-away beslag til joysticket.

Anti-tip med ”lift-up” funktion. Beskyttelsesbøjle til joystick.Easy-grib for hastighedsregulering. Forskellige joystick-greb er 
tilgængelige som option.

Transporttaske for reservebatteri 
kan tilkøbes som tilbehør og 
monteres på kørestolen.

Batteriholderen sikrer, at 
batteriet sidder godt og solidt 
under kørsel 

Batterier i 2 forskellige størrelser 
- Begge er godkendt og kan 
medtages i fly.

Easy-grib gør det lettere at 
frikoble eller aktivere motorerne.

e-fix E35 

e-fix E36
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max. 6 km/t  

max. 6 km/t


