
Extrakraft till rullstolen 

Alber®   e-motion®



Alber e-motion

En manuell rullstol gör det möjligt att ta 
sig fram och främjar aktivitet. För de flesta 
rullstolsanvändare är det emellertid ofta 
omöjligt att få tillgång till alla områden 
i vardagen – även med tillräcklig fysisk 
styrka. Sluttningar, trottoarkanter, trösklar 
utgör ofta oöverstigliga hinder. Alber 
e-motion M25 hjälper till att upprätthålla 
och till och med utöka möjligheterna till en 
aktiv livsstil och ger samtidigt en rad olika 
terapeutiska fördelar.

Ökad personlig frihet

Det räcker med ett lätt tag mot drivringarna för 
att aktivera elmotorerna som hjälper till med 
rullstolens framdrivning. Alber e-motion är som 
bäst då när man ska ta sig upp för backar eller 
när man kör långa sträckor.  Litiumjonbatterierna 
ger maximal räckvidd och följaktligen ökar 
oberoendet för e-motion-användaren. 

Rörelsesensorernas känslighet kan ställas in 
oberoende av varandra för vänster eller höger 
hjul. Användaren kan ansluta sina hjul till e-motion 
Mobility App. Denna App ger smarta funktioner i 
sitt grundutförande. Kvarvarande batterikapacitet, 
och fyra olika körprogram som några exempel. 
Utöver dessa gratisfunktioner så finns det 
betalfunktioner såsom återrullsfördröjning, 
farthållare (Se även DuoDrive) och ökad hastighet. 
Detta sammantaget ökar flexibiliteten ytterligare 
med e-motion. 

Terapeutiska fördelar

Många personer upplever armsmärtor och 
förslitningar efter långvarig användning av en 
manuell rullstol. e-motion hjälper till att förebygga 
sådana problem genom att minska belastningen 
på muskler och leder samtidigt som den sporrar 
till att röra sig.

Portabel och mångsidig

Tack vare Quick Release-systemet kan e-motion tas 
bort från rullstolen på nolltid. Med en vikt på endast 
7,8 kg per hjul är e-motion ett av de lättaste aktiva 
drivanordningarna på marknaden. e-motion kan 
monteras på nästan vilken manuell rullstol som helst. 
Allt som krävs för att kunna installera e-motion 
är att man monterar några små fästen. Befintliga 
manuella hjul kan bytas ut mot e-motion-drivhjulet, 
vilket gör att rullstolen ävaen i fortsättningen kan 
användas helt manuellt om man önskar.



Egenskaper  

Tillbehör 

e-motion klar för 
transport

De kompakta 
och lätta 
komponenterna 
är enkla att 
transportera.

Drivring

Hjulen aktiveras 
då man tar tag 
om drivringarna. 
Hjulens 
känsligheten kan 
ställas in i 7 olika 
nivåer.

Batterier

Litiumjonbatterierna 
ger mycket bra 
räckvidd och 
lång livslängd. 
På/av-knappen 
fungerar som en 
laddningskontakt 
och har magnetisk 
anslutning.

Drivhjul

Lätta att lossa 
från rullstolen 
och finns i 
dimensionerna 
22”, 24” och 25”.

ECS-fjärrkontroll

Visar batteriernas 
laddningsnivå och gör 
att e-motion kan slås 
på och av från sittande 
position. Erbjuder två  
körprofiler och aktiverar 
återrullsfördröjningen.

Batteriladdare

Automatisk 
laddare med 
laddningsindikator 
och automatisk 
anpassning till 
nätspänningen.

Tippskydd

Med uppställnings- 
funktion. Justerbara i 
höjd, vinkel och längd.

Hållare till ECS Fjärrkontroll

Med magnetisk låsmekanism.

Drivringsalternativ

Till e-motion M25 finns det flera 
drivringsalternativ som alltid ger 
ett perfekt grepp, rostfritt, tetra, 
CarboLife Curve L, Quadro med 
Tetra-Gripp-beläggning.

Däckalternativ

Till e-motion M25 finns det 
flera olika däck att välja mellan, 
Rightrun Marathon Plus ProSpeed 
tillverkat av massiv PU & Airless.

DuoDrive (Ingen eftermontering möjlig)

Med DuoDrive-kontrollenheten i driftläget kan 
e-motion enkelt växlas mellan traditionell körning 
där navmotorerna hjälper till att föra rullstolen 
framåt, eller Cruise-kontroll (Farthållare). Cruise-
kontroll aktiveras genom att man för vridhjulet på 
kontrollenheten framåt. Med vridhjulet så ställer 
man in önskad hastighet. Vid stillastående så kan 
man välja och växla mellan körprofil 1 och 2 (Likt 
funktionen på ECS-fjärrkontroll). 
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22” 125kg
24” & 25” 150 kg

Max Brukarvikt

15,6 kg

(ett hjul: 7,8 kg)

Vikt

2 x 80 W

Motoreffekt

6 km/h
8,5 km/h tillval 
med Mobility 
Plus-paketet

Hastighet

e-motion 25 km

(enligt ISO 7176)

Körsträcka

e-motion Mobility App

Dragräknare
Räknar antalet 

drag som 
användaren 
tar under en 

registrerad tur

easyNavi
Ger förslag 
på rutter 

utan hinder

ECS
Tillhandahåller  
alla funktioner  

på ECS- 
fjärrkontrollen

Hastighet
Ökar 

maxhastig-
heten 

från 6 km/h 
till 8,5 km/h

Farthållare
Ger en konstant 
hastighet efter 

att systemt 
aktiverats via 
drivringarna

Fjärrkontroll
Fjärrstyrning 
av rullstolen 
när använda-
ren inte sitter 

i den

Tack vare den senaste Bluetooth-tekniken kan e-motion M25 anslutas till alla vanliga smartphones. 
Detta möjliggör en mängd olika extrafunktioner och möjligheter som avsevärt ökar nyttan och 
användningsområdet för e-motion.

Funktionerna i e-motion M25 Mobility App är indelade i tre olika åtkomstområden:

• Professionell Sektion för fackmän – för specialiserade återförsäljare eller terapeuter (kostnadsfri)
• Körparametrarna för e-motion kan ställas in individuellt för varje rullstolsanvändare

Grundfunktion (kostnadsfri)

• Välj mellan fyra olika körprofiler
• Visning av batteristatus, hastighet och körsträcka
• Registrering och hantering av turer med hjälp av GPS-spårning
• Automatisk urladdning av batterier vid lagerhållning eller vid  

flygresor
• Visning av felmeddelanden med tips och lösningar

Mobility Plus-paketet

Mobility Plus-paketet (Betalfunktioner) ger åtkomst till en mängd olika  
extrafunktioner som erbjuder ännu fler fördelar med e-motion


