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SMOOV
Diskret og praktisk hjælpemotor til sjove oplevelser 



SMOOV

SMOOV er en nytænkende, diskret samt 
praktisk hjælpemotor. SMOOV har en lav 
egenvægt og er enkel at håndtere. SMOOV 
monteres hurtigt og let på din kørestol, når 
du ønsker det. SMOOV kan anvendes til både 
manuelle fastramme og foldbare kørestole.

En sjovere hverdag
SMOOV er for dig, som er aktiv og har en travl hverdag  - til dig, som ser mulighederne og ikke 
forhindringerne. SMOOV forebygger og reducerer belastning af arme og skuldre, samtidig med den 
giver fart, spænding og mulighed for sjove oplevelser.

Valget er dit

SMOOV er kraftfuld, kan køre med en hastighed på op til 10 km/t 
og ca. 20 km på en opladning. SMOOV giver dig fleksibilitet, gør 
din hverdag sjovere og mindre udfordrende. Når du ikke ønsker 
hjælp, kan SMOOV stå til ladning eller ligge klar i bilen til næste 
tur. Når du ønsker hjælp, monteres SMOOV på få sekunder uden 
brug af værktøj. 

Når design og vægt er vigtigt

SMOOV er diskret og let, men samtidig stærk og funktionel. 
SMOOV kræver kun minimal tilpasning af din manuelle kørestol. 
SMOOV kan blive din nye følgesvend, der følger dig på rejser, på 
de ”dårlige dage” eller bare når du ønsker det. SMOOV opfylder 
flyselskabernes krav til litiumbatterier. Det betyder, at du kan tage 
SMOOV med ud og opleve verden uanset, om det er forretning 
eller fornøjelse. 

Med din smartphone forbundet til Smoov kan du se:
    Batterikapacitet
    Hastighed
    Tilbagelagt distance

Du får mulighed for:
    At vælge mellem forskellige køreprofiler
    Gemme informationer fra dine køreture
  Se statusmeddelelser og diagnosticer 
    Finde detaljer om din Smoov

Smartphones er blevet en fast del af vores hverdag og Alber har udviklet en app kompatibel med 
SMOOV, kaldet “SMOOV® O10”. App'en er kompatibel med både Apple og Android smartphones. Det 
er hurtigt og let at forbinde din telefon med SMOOV via Bluetooth. Anvendelse af app'en giver dig 
en masse ekstra muligheder og funktioner, men SMOOV kan også sagtens anvendes uden at være 
tilsluttet til din smartphone. 

Smoov og smartphones - en smart kombination



   Lader og ladekabel

Til at oplade SMOOV medfølger der en praktisk oplader. 
Opladeren er lille og let, så den nemt kan tages med på ture 
eller ferie. Laderen afbryder automatisk når batteriet er fuldt 
opladet. 

Sammen med laderen følger et USB-C kabel, der er beregnet 
til at oplade kontrolenheden med.

   Drivenhed

SMOOV drivenheden er udført i aluminium, indeholder et 
kraftigt Li-Ion batteri og en stærk motor med et 360° roterbart 
drivhjul. Håndtaget øverst på SMOOV fungerer både som 
bærehåndtag og som sikkerslås, når drivenheden er monteret. 
SMOOV anvender magnetisk ladestik, der er let at anvende 
selv med begrænset håndfunktion. SMOOV er forsynet med 
lys, batteriindikator og et USB-C stik, der kan anvendes til 
opladning af kontrolenheden eller din smartphone.

SMOOV er enkel at anvende og let at kontrollere ved hjælp 
af den separate kontrolenhed. Kontrolenheden monteres i 
en holder, der kan placeres, hvor du synes, at den er let at 
betjene. Kontrolenheden anvendes til tænd/sluk, start/stop, 
regulering af hastighed og til at vise batterikapacitet. 

Unikke egenskaber

SMOOV kan monteres på både fastramme og foldbare 
kørestole med max. 2° cambring. For at kunne anvende 
SMOOV skal man have et lille diskret beslag monteret på 
sin kørestol. Er det en fastrammekørestol monteres det på 
hjulakslen og det en foldbar kørestol, monteres det på en 
aftagelig hjulakseladapter. 

Monteringsbeslag

   Kontrolenhed



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.

Max.  
brugervægt  

Max.  
totalvægt  

Max.  
hældning  

Motor  

Alber SMOOV 140 kg 170 kg 16 % 250 W / 
max. 450 W

Hastighed Batterikapacitet  Batterikapacitet  Rækkevidde 

Alber SMOOV 10 km/t 36 V, 6.2 Ah 224 Wh 20 km
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