Alber®

E-pilot

Sæt fart på din manuelle kørestol

Alber E-pilot

E-pilot monteres hurtigt og let - og på et øjeblik
bliver den manuelle kørestol forvandlet til et
sporty og funktionelt køretøj.
E-pilot bringer dig hurtigt og sikkert frem og
tilbage på arbejdet, på besøg hos venner og
familie eller rundt i byen.
Med E-pilot kan man komme rundt, hvor man vil
- komfortabelt, fornøjeligt og miljøvenligt.

Perfekt i dagligdagen
E-pilot er perfekt i de daglige rutiner, når man skal på
arbejdet, et hurtigt smut i byen, besøge venner og familie
eller lufte hunden. E-pilot kan gøre hverdagen lettere,
mere fornøjelig og give mere overskud. E-pilot kan fx gøre
det muligt at overkomme ture over længere afstande, over
ujævnt terræn, på grusstier eller opad bakker. Når man er
fremme, kobles E-pilot hurtigt og let af, og den manuelle
kørestol kan anvendes på traditionel vis.

En ny form for frihed
E-pilot giver dig en anden form for frihed, end de
traditionelle hjælpemotorer. E-pilot er for den aktive
person, der kører meget ude og ønsker hjælp til at
komme hurtig og let rundt over større afstande. E-pilot
er forsynet med kraftfyldte motorer og et stort drivhjul,
der gør det helt problemfrit at forcere bakker, kantsten,
brosten, grusveje eller andre former for ujævne, men faste
underlag. E-pilot er kvik og hurtig, med mulighed for
personlig tilpasning efter evner og formåen.

Moderne, innovativ og lydløs
E-pilot er fremstillet i moderne design, den er sikker,
testet og godkendt hos TÜV, og så er den fyldt med
innovative funktioner. Motorerne er ekstra kraftfulde
med unik acceleration og køreegenskaber. Og så kører
de helt lydløst! Batteri og kabler er integreret i det smarte
design. E-pilot er forsynet med lys, horn og bakgear,
samt med sikre og kraftige hydrauliske skivebremser, der
kan anvendes med henholdsvis højre eller venstre hånd.
E-pilot er forsynet med USB ladestik og et aftageligt
2,4” multifunktionelt display i farver, hvor der kan hentes
nyttige oplysninger om hastighed, kørestrækning,
batterikapacitet, servicemeddelelser osv.

Egenskaber

Batteri

Drivenheden

Kraftigt batteri på 13.8 Ah, der giver en rækkevidde
på 50 km afhængig af, hvor der køres, hvordan der
køres, brugerens vægt og omgivelsestemperatur.
Batteriet kan lades både når det er monteret på
E-pilot og når det ikke er monteret.

Elegant drivenhed designet i hydroformet
aluminium. E-pilot er forsynet med en sikker og
robust stå-funktion, så det er let komme til og fra,
når den kobles af eller på, samt så den trygt kan
efterlades, når den ikke anvendes. Batteriet og
kabler er integreret i et smart og funktionelt design.
E-pilot er forsynet med store let betjente funktionsknapper til lys, horn og bakgear. E-pilot er forsynet
med sikre og kraftige hydrauliske skivebremser.
Bremserne kan kontrolleres med henholdsvis højre
eller venstre hånd.

Oplader

Multifunktionelt display

Oplader frakobler automatisk, når batteriet er fuldt
opladet. Et afladet batteri oplades på ca. 4 timer

Aftageligt 2,4” multifunktionelt farvedisplay, hvor
der kan hentes nyttige oplysninger om hastighed,
kørestrækning, batterikapacitet, servicemeddelelser
osv.

Tilbehør

farvekit

Klickfix® beslag

Supernova forlygte

E-pilot drivenheden er altid sort og leveres med
hvidt farvekit som standard.
Farvekit kan som tilbehør leveres i forskellige farver.
Kontakt os og hør mere om E-pilot og farvevalg.

E-pilot kan leveres
med Klickfix® beslag og
forskellige former for
tilbehør.

Supernova forlygte i
aluminium, der giver
ekstra kraftigt og hvidt
lys på 205 lumens.

Tilbehør

Baglygter

Sidespejl

Easy-grip speeder

Forstærkede drivhjul

Rød batteridrevet
baglygte til montering på
kørestolens rygrør.
Forventet batterilevetid
er ca. 50 timer.

Foldbart sidespejl til
montering i venstre side.
Spejlet er let at justere
og tilpasse.

Easy-grip kræver
mindre kræfter og gør
det lettere at dreje
gashåndtaget.

Forstærkede drivhjul,
designet til kørsel med
højere hastighed.

Tekniske data
For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på
www.invacare.dk.

alber E-pilot

Max. brugervægt

Max. belastning

Max. stigning

Max. hældning

Drivhjulsstørrelse

Motoreffekt

Volt

Max. 100 kg

Max. 135 kg

Op til 10 %

Op til 15 %

Hjul 16 x 3.00

250 W /
max. 650 W

36 V

Batterikapacitet

Batterieffekt

Kørestrækning

36 V, 13.8 Ah

496 Wh

Op til 50 km

Max.
drejningsmoment

alber E-pilot

40 Nm

Hastighed

0.5 – 20 km/t

Complies with Medical
Device Directive 93/42/EEC
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