
Liten, lätt och snabb

Alber®   e-fix®



Alber e-fix

e-fix är utformad för att kombinera 
fördelarna hos en eldriven och en manuell 
rullstol för inomhus- och utomhusbruk. Alla 
som använder en manuell rullstol kan dra 
fördel av detta unika ”två-i-ett”-koncept. 
e-fix komponenterna kan enkelt tas av 
på bara ett par sekunder och är enkla att 
transportera. De elektriska motorerna 
sitter i navet på drivhjulen och den diskreta 
designen gör e-fix till en rullstol som väl 
passar ett aktivt liv.

Maximal rörlighet

Komponenterna är, med sin relativt låga vikt, 
enkla att transportera. Drivhjulen, batteripaketet 
och manöverboxen kan tas av från rullstolen på 
bara några sekunder med hjälp av patenterade 
snabbfästen. e-fix ryms i bagageutrymmet också 
på en liten bil, vilket ger maximal personlig frihet.

Mycket lättmanövrerad

Snäv vändradie och kurvtagning gör e-fix till 
en perfekt följeslagare för såväl inomhus- som 
utomhusbruk. De effektiva motorerna har en hög 
kapacitet trots att batterierna är små och lätta. 
Drivhjulen kan enkelt frikopplas och rullstolen drivas 
framåt manuellt.

Passar de flesta rullstolar

e-fix-komponenterna kan anpassas till nästan 
alla manuella rullstolar. Befintliga manuella 
hjul kan bytas ut mot e-fixdrivhjul, vilket gör 
att rullstolen kan användas helt manuellt. 
Manöverboxens TFT-grafikdisplay på 2,4 tum i 
fullfärg visar lättförståelig information. De tydliga 
grafiksymbolerna indikerar batteristatus, maximal 
och aktuell hastighet och andra tillvalsinställningar 
som batterikapacitet och trippmätare.

Egenskaper 

e-fix redo för transport

De kompakta och lätta
komponenterna är 
enkla att ta av och att 
transportera. 

Lätta komponenter

Mycket lätt batteripaket 
som endast väger 2 kg. 
Drivhjulen väger från 
7,8 kg.

Starkare alternativ

Förstärkt och raftfullare 
version. Finns som tillval 
för en brukarvikt upp till 
160 kg.

Manöverbox

TFT-grafikdisplay i 
fullfärg, lätthanterlig 
och nätt. Integrerad
LED belysning för att 
synas.



Egenskaper och tillval

Egenskaper 

Tillval

Mycket lätt batteripaket

Kompakta mått, med ojämförlig lätthet 
och lång livslängd tack vare
litium-jon-teknik.

Magnetkontakt 
“EasyConnex”

Självvägledande kontakt för
snabb och säker anslutning. 

En produkt – två 
användningsområden

Ändra från eldriven till manuellt
läge med fullständigt frihjulsläge
med en handvridning.

2 kg

o.k.

Manöverbox

Körparametrar som 
kan programmeras, 
TFT-grafikdisplay
i fullfärg, 
hastighetsmätare, 
på/av, meny- och 
ljusknappar.

Batteripaket

Oerhört lätt – 
endast 2 kg. Mycket 
kompakt så att 
det assar också 
på mycket smala 
rullstolsramar. 
Räckvidd upp till
16 km på en 
laddning. Godkänt
att ta med på 
flygresor.

Batterihållare

Monteras på 
rullstolsramen.
Batteriet kan 
snabbt sättas i och
tas ur med en 
hand.

Drivhjul

Kan enkelt fästas 
på rullstolen med 
hjälp av quick-
release och kan tas 
bort lika enkelt för 
att spara utrymme 
under transport.  

Automatisk 
batteriladdare

Automatisk 
laddningsoch
avstängningsfunktion, 
självvägledande
EasyConnex-
magnetkontakt.

Monteringssatser 
tillgängligt för de 
flesta manuella 
rullstolsmodellerna.

Intuitiv vårdarstyrning.Manöverboxen 
på ryggen för 
vårdarstyrning.

Swing away fäste, 
konstruktion som gör 
det möjligt att komma 
nära intill bord.
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Tekniska data

120 kg

160 kg

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

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

20%

15%

2 x 110 W,  
36 Volt

2 x 150 W,  
36 Volt

6,0 Ah standard 
7,5 Ah tillval

7,5 Ah standard 
6,0 Ah tillval

16 km standard 
22 km tillval

20 km standard 
14 km tillval

e-fix E35 

e-fix E36

Tillval

2,0 kg 
2,0 kg
2,0 kg 
2,0 kg

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

Maximalt tillåtna 
brukarvikt Totalvikt 

Maximal säker 
lutning enligt 

EN12184 Motoreffekt BatterikapacitetKörsträcka Vikt batteri

Tippskydd ställbara 
i höjd, vinkel 
och längd. Med 
uppställningsfunktion.

Stötfångare/handskydd 
till manöverboxen.

Snabbval Olika joystickknoppar 
som tillval.

Transportväska för 
reservbatteri.

Fast montering.Batteripack på 7,5Ah, 
ger en körsträcka på 
upp till 22km. Godkänd 
för att ta med på 
flygresor.

Förlängningsreglage 
för att underlätta vid 
frikoppling tillgängligt
som set för ett eller två
hjul.


