
Det enkla sättet att övervinna trappor

Alber®   scalamobil®



Alber scalamobil

Tack vare den patenterade 
klättringsmekanismen hjälper Alber 
scalamobil till att säkert och enkelt 
övervinna alla typer av trappor. Den här 
kraftfulla mobila enheten kan kombineras 
med ett stort utbud av manuella rullstolar. 
Det innovativa ErgoBalance-handtaget 
har utformats av specialister för att 
säkerställa en enkel och säker hantering. 
De integrerade IQ-sensorerna ger större 
komfort och säkerhet. Tack vare scalamobil 
är trappor inte längre ett hinder.

Patenterad klättringsmekanism

Tack vare den patenterade elektriska lättringsmekanismen kan scalamobil bemästra alla typer av trappor, 
såväl smala- som spiraltrappor. Insatsen för vårdaren är minimal. Ett automatiskt säkerhetssystem bromsar 
hjulen och styr pålitligt scalamobil i alla typer av trappor. De patenterade IQ-sensorerna ger brukaren stöd 
och tillåter en mycket säker och, framför allt, bekväm upp-/ nedstigning i trappan. Tack vare de mjuka 
däcken, ger scalamobil inga skador på trappan.

Enkel och säker att använda

Den ergonomiska formen på de nya ErgoBalance-handtagen har utformats av 
specialister för att säkerställa enkel och säker drift. Stoppningen på handtagen 
i kombination med det användarvänliga manöversystemet borgar för bekväm 
användning även under längre stunder. Alla viktiga funktioner syns omedelbart på 
den lättöverskådliga displayen. Handtagen kan enkelt justeras i höjd och bredd för 
att enkelt passa olika individuella behov. 

Portabel

scalamobil kan enkelt plockas isär till mindre beståndsdelar för att lättare kunna 
transporteras i bil. Motorenheten har ett integrerat bärhandtag. scalamobil kan 
monteras på nästan alla manuella rullstolar på marknaden som är utrustade med 
avtagbara drivhjul. Endast ett par mindre fästen monteras på rullstolen för att 
göra det möjligt att på bara några få sekunder docka på scalamobil. 

Egenskaper 

scalamobil redo för 
transport

Lätt att transportera.

Batterier

Lätt att ta bort vid 
transport eller utbyte.

ErgoBalance-handtag

Ergonomiskt utformade 
för bekväm och säker 
hantering.

Display

Alla viktiga funktioner 
syns direkt på den 
överskådliga displayen.



Egenskaper

Tillval

Fäste för rullstol

Passar till nästan alla 
typer av rullstol tack vare 
det unika fästet.

Säkerhetsbromsar 

På alla fyra hjulen, stannar automatiskt på 
trappkanten.

Batteriladdare 

Med indikatorlampa. Anpassar sig automatiskt till 
nätspänningen (90-240 V). 

Nackstöd

Ger stabilitet för nacke 
och huvud under 
trappklättring. Justerbar 
i höjd och djup.

Alber scalacombi S36

Har en inbyggd uppfällbar sits och rygg. 
Trappklättringsenheten har samma funktioner som 
scalamobil. scalacombi används av brukare som 
inte är beroende av rullstol. Tack vare sin kompakta 
storlek är scalacombi också det rätta valet för 
hemmiljö med smala trappor.

scalachair X3 

scalachair X3 är en stol för inomhusbruk med 
integrerade fästen för scalamobil. Väl beprövad 
i trånga miljöer och små trappor. (Vikbar version, 
körhandtag, nackstöd, och höftbälten finns som 
tillval).

Scalaport X7

För transport av 
rullstolar utan 
monterade fästen, 
speciellt utformad för 
allmän användning
eller vid färdtjänst.

Billaddare

För att ladda 
scalamobils batteri
i fordon, 12-32 volts 
ingång, automatisk 
avstängning.
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140 kg* 

11 cm20 cm  
(tillval 25 cm)

178 W24 V / 3,4 Ahmax. 19scalamobil 2,7 kg

trappklättrare: 
17,4 kg  

handtag: 4,9 kg

upp till 300 
(beroende på 

brukarvikt)

* Trappklättrarens testade maximala brukarvikt kan aldrig vara högre än den manuella 
rullstolens maximala brukarvikt, vårdarens fysik bör också tas i beaktande.

scalamobil

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,

www.invacare.se

Maximalt tillåtna 
brukarvikt

Klättringskapacitet 
djup trappsteg 

(Min)

Klättringskapacitet 
höjd trappsteg 

(steg)MotoreffektBatterikapacitetHastighet Vikt batteri

Totalvikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Körsträcka


