Alber®

e-motion®

Hjælpemotor med uanede muligheder

Alber e-motion

Din manuelle kørestol giver dig mulighed
for at komme omkring og være aktiv, men
det er ikke alle steder, at tilgængeligheden
er optimal. Det betyder, at det desværre
er langt fra alle kørestolsbrugere, som har
mulighed for at komme rundt de steder, de
gerne vil.
Ujævnheder, kantstene og bakker kan være
uoverkommelige forhindringer og du kan
være begrænset i styrke eller af smerter.
Alber’s tredje generation af e-motion
hjælpemotoren vil gøre hverdagen lettere
for dig og gøre det muligt at overkomme
de forhindringer, du møder i dagligdagen
som kørestolsbruger.

Stor frihed
Alber e-motion er en brugerbetjent hjælpemotor,
montoret i drivhjulet på kørestolen. e-motion
er alsidig og kan anvendes både udendørs og
indendørs.
Med e-motion vil du opleve stor frihed.
Hjælpemotoren aktiveres via drivringene. Ved
kørsel op ad bakke eller over længere afstande
er e-motion til stor hjælp for dig. Ligesom det at
bremse kørestolen også bliver lettere - med ét let
tag i drivringene sænkes hastigheden.
e-motion har forskellige køreprofiler, der kan
indstilles, som du ønsker det fx til langsom kørsel
indendørs og hurtigere kørsel udendørs.
Med en Alber e-motion monteret på din manuelle
kørestol, kan du med et minimum af kræfter køre
let og overkommeligt lige der, hvor du gerne vil tilgængelig er ikke længere et problem.

Styrk og bevar en stærk krop
En sund og stærk krop er vigtig for dit velbefindende. Derfor er fysisk træning vigtig for at styrke din
krop, dit kredsløb og forbedre din mobilitet. Desværre har du som kørestolsbruger en øget risiko for
slitage og smerter i skuldre, arme og håndled.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvor hurtigt og hvor meget du belaster din
krop. Og det er vigtigt at du allerede på et tidligt tidspunkt, før en evt. skade måtte opstå, passer på
din krop, dine arme og dine led.
e-motion nedsætter belastningen markant, forebygger og afhjælper skader.
e-motion kan indstilles og tilpasses individuelt, nøjagtig efter dine behov.
e-motion er hjælpemotoren for dig, som ønsker at aflaste dine skuldre, arme og håndled, men samtidig
styrke dit kredsløb og forbedre din mobilitet.

Egenskaber og tilbehør

Transport af e-motion

Justerbar følsomhed

Batterier

Drivhjul

Den kompakte og lette
hjælpemotor er nem at
transportere fx i bilens
bagagerum.

Hjælpemotoren aktiveres
via drivringene, der kan
justeres individuelt i
følsomhed for højre og
venstre side.

Lithium-ion-teknologi
sikrer dig kraftoverskud,
stor rækkevidde og lang
batterilevetid

Motorerne og
batterierne er indbygget
i drivhjulene. Hjulene
er lette at på- og
afmontere. Fås i 22”, 24”
og 26”.

Batterilader

Håndbetjening

Antitip

Lader med magnetisk
ladestik, automatisk
frakobling og
lysindikator.

Tænd/sluk, se
batterikapacitet, indstil
køreprogram og aktiver
”forsinket tilbageløb”.

Justerbare i højde, vinkel
og længde.

Holder for
håndbetjening

Drivringe og dæk
e-motion tilbydes med forskellige drivringe og dæk.
Kontakt Invacare og hør mere om dine muligheder.

Holder til placering af
håndbetjening under
kørsel.

e-motion og smartphones - en smart kombination
Smartphones er blevet en fast del af vores hverdag og Alber har udviklet en app kompatible med
e-motion, kaldet “e-motion® M25”. App’en er kompatibel med både Apple og Android smartphones. Det
er hurtigt og let, at forbinde dine telefon med e-motion via Bluetooth.
Anvendelse af app’en giver dig en masse ekstra muligheder og funktioner, men e-motion kan også sagtens
anvendes til normal daglig brug, uden at være tilsluttet til din smartphone.
Med din smartphone forbundet til e-motion kan du se:
•
•
•

 atterikapacitet
B
Hastighed
Tilbagelagt distance

Du får mulighed for:
•
•
•
•

At vælge mellem forskellige køreprofiler
Gemme informationer fra dine køreture
Aktivere fly-mode
Aflade batterierne i forbindelse med opbevaring eller transport

Til din smartphone er det muligt at tilkøbe ekstra funktioner:
•

Cruise mode funktionen minder om den fartpilot vi kender
fra biler og giver dig mulighed for, at køre med en konstant
hastighed med kun et enkelt tag i drivringen, så skal du bare
koncentrere dig om at styre kørestolen i den ønskede retning

Cruise Mode

Fjernkontrol

•

Fjernkontrol af kørestolen, der kan køre kørestolen væk, når
du ikke anvender den

•

Navigation

EasyNavi

Tekniske data
For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst
brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Alber e-motion
M25

Hastighed

Rækkevidde

Motorer

Vægt

Max. brugervægt

8,5 km/t

25 km
(iht. til ISO 7176)

2 x 80 W

15,6 kg
(7,8 kg pr. stk)

150 kg
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