
Förvandlar din rullstol till en scooter

Alber®   e-pilot



Alber e-pilot

Med e-pilot kan du på bara några sekunder 
gör om din rullstol till ett sportigt fordon. 
Med bara några få enkla steg fäster du 
e-pilot på din manuella rullstol och du har 
med ens en dynamisk kombination för 
vardagen. e-pilot erbjuder ett miljövänligt 
alternativ med maximal körglädje!  

Maximal flexibilitet

En tur på stan, träffa vänner eller en snabb sväng 
med hunden, allt blir möjligt med e-pilot. Att åka 
längre sträckor är inte heller ett problem tack vare 
det kraftfulla lithium-ion batteriet. Och när du 
kommer dit du ska kopplar du helt en enkelt loss 
e-pilot och använder din manuella rullstol som 
vanligt.

Njut av friheten

E-pilot erbjuder en helt ny sorts rörlighet. Det 
stora framhjulet ger dig fler alternativ, och varken 
grusvägar eller kullerstenar behöver längre innebära 
hinder. Inte ens trottoarkanter är längre ett problem. 
Det robusta chassit, det integrerade batteripaketet 
och det kraftfulla drivhjulet kombinerar perfekt 
sportig design med sofistikerad ergonomi. Det stora 
framhjulet låter dig enkelt klara av stötar och hinder.

Kom fram snabbare

Det valfria tillvalet Mobility Plus Package får dig till din destination snabbare garanterar riktig körglädje. 
Tack vare Mobility-appen i din smartphone får du tillgång till ett rullstolsvänligt navigeringsverktyg och 
en ökning av hastigheten med 20 km/h. Funktionen Cruise control avrundar hela körupplevelsen med 
avslappnad körning under längre sträckor. 

e-pilot Mobility App och Mobility Plus Paket

Ladda ner Mobility appen på din smartphone och 
du får tillgång till en mängd information. Dessutom 
innehåller appen värdefulla tips och tricks för 
vardagen med din e-pilot. Få fler smarta funktioner 
med Mobility Plus-paketet:
• Hastighet: maxhastighet upp till 20 km/h
• Cruise: behåll din valda hastighet
• easyNavi: navigering för rullstolsburna
•  telefon: få samtals- och SMS-avideringar på 

displayen (endast android) 



Grundutförande

Tillval

Batteri

Batteri med snabbkoppling, möjliggör en körsträcka 
på upp till 50 km (beroende på underlag, brukarvikt, 
temperatur etc.), väger endast 2,9 kg, kan laddas 
antingen installerat på eller bortkopplat från 
drivaggregatet.  

Drivenhet

Innovativ och elegant aluminiumram, integrerad 
batterihållare med lås, kablar och sladdar i ramen, 
broms på både höger och vänster handtag, 
hydraulisk, patenterad svängfunktion för att lätt 
komma över hinder, USB-uttag för laddning av 
smartphone, lyse godkänd för trafik.  

Färgval

Ge din E-pilot ett individuellt utseende med 
det stora utvalet av färger. Ramfärgen är svart. 
Färgpaneler på ramen och gaffeln är vita som 
standard eller välj bland flera olika färger.

Display

Enkel och intuitiv fästanordning tack vare 
funktionen twist-lock, TFT-display i färg som 
visar kvarvarande batterikapacitet, körläge och 
kördata, språkval, elektroniskt antispinn-system och 
systeminformation. 

Automatisk batteriladdare

Elektronisk laddning och avstängningsmekanism, 
laddningstid för tomt batteri ca 4 timmar.

Supernova framlampa

Dubbel ljusstyrka 
i jämföresle med 
standardbelysningen, 
designat hölje i 
aluminium.

Klickfix®

Monteringsfäste på ramen 
gör det möjligt att fästa 
olika typer av väskor och 
korgar eller andra typer 
av KLICKfix®-tillbehör.  
Kan eftermonteras.  
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max. 100 kg 

Max brukarvikt

max. 135 kg 

Max tillåtna vikt

upp till 10 %

Max säker 
lutning uppför

upp till 15 %

Max säker 
lutning nedför

Däck 16 x 3.00

Drivhjulsstorlek

250 W / 
max. 650 W

Motoreffekt

0.5 – 20 km/h

Hastighet

36 V, 13.8 Ah

Batterikapacitet

496 Wh

Batterieffekt

upp till 50 km 

Räckvidd

alber e-pilot

alber e-pilot

36 V

Spänning

40 Nm

Max vridmoment

Bakljus

Baklampa som fästs på 
rullstolens rygg eller 
körhandtag. Drivs med 
batterier (2 x AAA), 
räcker i upp till 50 
timmar. 

Semestergas

Gör att du kan koppla 
av mer under körningen 
och vila handen under 
längre körningar. Enkel 
att eftermontera.

Backspegel

Fästs på vänster 
styrhandtag, inte 
kompatibel med tillvalet 
gasreglage för vänster 
sida, lätt att montera och 
justera, går att fälla in vid 
parkering för att spara 
plats, kan eftermonteras.

Drivhjul

Extra robust design, 
speciellt för användning 
med e-pilot, däck 
Marathon Plus 24 “x 
1 3/8” pneumatiskt, 
punkteringsskydd, 
stubaxel ½ “(12,7 mm), 
längd 104 mm.

Tillval


