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e-fix från Alber
Liten, lätt och snabb

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, batteri- 
paketet 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.
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Vid beställning av E-fix finns en del val att göra. Nedan följer 
en kort beskrivning av E-Fix E35 och E-Fix E36 samt tillbehör 

med artikelnummer för att underlätta beställningen. 
Glöm inte välja monteringssats till rätt rullstol på sidan sex.

E-Fix E35, följande ingår vid beställning

Manöverbox
• Med färgdisplay som som visar återstående  
 körsträcka, batterikapacitet m.m.
• Med enkelt fäste i ramen för brukarstyrning.
• Hastighetsreglering (0,5-6 km/h).
• Knappar för på/av, tuta och belysning.
• Menyknapp för programmerbara inställningar  
 för individuell anpassning.

Batteri
• 6,0 Ah (standard till E35)
• Körsträcka 16 km
• Litium-Ion

• 7,5 Ah (tillval till E35)
• Körsträcka 22 km
• Litium-Ion

Batterihållare
• Fungerar som “interface” mellan batteri och drivhjulen.
• Inklusive velcroband för montering under stol med  
 sittbredd 40-50 cm. Vid behov av andra längder, se tillbehör.

Drivhjul
• Motor, broms och växel ingrerat i navet
• 22” eller 24”
• Massiva däck, Schwalbe Downtown
• Breddar stolen 2-5 cm beroende på  
 stolsmodell och modell på standarddrivhjulen

Batteriladdare
• “EasyConnex” (magnetisk laddkontakt)
• “Smartladdare”

22"       24"     
        
Art.nr  e-fix E35    Art.nr  e-fix E35    
1566295 hjul med 6 Ah Litium-Ion batteri  1566293 hjul med 6 Ah Litium-Ion batteri 
1566296 hjul med 7,5 Ah Litium-Ion batteri 1566301 hjul med 7,5 Ah Litium-Ion batteri

6.0 Ah
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24"     
      
Art.nr  e-fix E36    
1566302 hjul med 7.5 Ah Litium-Ion batteri 
1566303 hjul med 6.0 Ah Litium-Ion batteri

Manöverbox
• Med färgdisplay som som visar återstående  
 körsträcka, batterikapacitet m.m.
• Med enkelt fäste i ramen för brukarstyrning.
• Hastighetsreglering (0,5-6 km/h).
• Knappar för på/av, tuta och belysning.
• Menyknapp för programmerbara inställningar  
 för individuell anpassning.

Batteri
• 7,5 Ah
• Körsträcka 20 km
• Litium-Ion

Batterihållare
• Fungerar som “interface” mellan batteri och drivhjulen.
• Inklusive velcroband för montering under stol med  
 sittbredd 40-50 cm. Vid behov av andra längder, se tillbehör.

Drivhjul
• Motor, broms och växel ingrerat i navet
• 24”
• Punkteringsskyddade däck, Schwalbe Marathon Plus
• Breddar stolen 2-5 cm beroende på  
 stolsmodell och modell på standarddrivhjulen

Batteriladdare
• “EasyConnex” (magnetisk laddkontakt)
• “Smartladdare”

7.5 Ah

E-Fix E36, följande ingår vid beställning;



Beställningsunderlag E-fix ver.04-2023

Artikel nr. Tillbehör       Artikel nr. Tillbehör  

1566203 Ekerskydd 22” utan dekor    1566178  Förlängningsreglage  
1566666 Ekerskydd 24” utan dekor      Frikoppling, tillval E35

1456301  Gummiklädsel till drivring 22”

1456273 Gummiklädsel till drivring 24” 

1565669 Joystickknopp stor kula 40mm  

1565670    Joystickknopp tetra  

1566196  Joystickknopp skumboll 70mm (Dartexklädd)  

1565836 Påkörningsskydd för joystick 

1566197  Förlängare hastighetspotentiometer 

1593361  Swing away E-Fix E35/E36 2019  

1566313  Kardborreband vid SB < 40cm     

1566314  Kardborreband vid SB > 50cm   

1593206 Tippskydd med uppställningsfunktion, svarta 

1566165  Vårdarstyrning Intuitiv E-Fix E35/36 (inkl. expanderfäste)

1467804  Extrahandtag Vårdarstyrning E-Fix exkl expander

1566177  Adapterkabel E35/E36 

Följande komponenter finns som tillbehör för e-fix,E35/E36.

DrivringsöverdragDrivringsöverdrag/
gummiklädsel

Påkörningsskydd 
för joystick

Batteribox fast hylla
Batterihållare monteras med 
klämmor direkt i chassit istället 
för med velcroband

Vårdarstyrning Intuitiv E-Fix E35/36
Adapterkabel beställs separat

Tillbehör (Stolsspecifika, se respektive monteringssats för artikelnummer)

Joystickknopp, 
Stor kula 40cm

Förlängare, hastig- 
hetspotentimeter

Fäste för manöverbox 
E-fix i armstöd
Montering av fäste i arm-
stödet istället för i ramen

Adapterkabel E35/E36

Joystickknopp, 
tetra

Parallellbeslag/
Swing away  
E-Fix E35/E36

Modifieringsset
Monteras på “standard” hjulen 
för att kunna växla mellan 
dessa och E-fix hjulen

Joystickknopp, 
Skumboll 70cm

Tippskydd med  
uppställningsfunktion

Förlängningsreglage
(Tillval E-Fix E35  
Standard E-Fix E36)
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XLT
Art.nr  Beskrivning
1587766  Mont.sats E-fix E35/E36 XLT 2008 

Tillval
1566357  Battbox fast till ramdiameter 23,3mm   
1521298  Fäste för manöverbox e-fix, hö armstöd Rio
1564934  Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio
1521297  Fäste för manöverbox E-Fix hö 
  Swing Away Rio  
  (Beställ även parallellbeslag)
1564935 Fäste för manöverbox E-Fix vä 
  Swing Away Rio  
  (Beställ även parallellbeslag)
1490924 Fäste Tippskydd E-Fix Invacare XLT   
  (beställ även tippskydd)
1521191  Modifieringskit std drivhjul 
  12,7/12X104mm

SPIREA 4NG
Art.nr  Beskrivning 
1604598 Mont.sats E-fix E35/E36 Rea Spirea4

Tillval
1566346  Batteribox fast 19mm (Kryssram)  
1521298  Fäste för manöverbox e-fix, hö armstöd Rio
1564934 Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio 
1521297  Fäste för manöverbox E-Fix hö  
  Swing Away Rio   
  (Beställ även parallellbeslag)
1564935 Fäste för manöverbox e-fix, vä armstöd Rio 
  (Beställ även parallellbeslag)
1489221  Fäste Tippskydd 12mm E-Fix  
  (beställ även tippskydd)
1521191  Modifieringskit std drivhjul  
  12,7/12X104mm

Küschall K-serie (lång hjulbas)
Art.nr  Beskrivning 
1653743  Mont.sats E-fix E35/E36 Küschall K-series  
  
Tillval
1566359  Batteribox fast till ramdiameter 30mm 
1591801  Fäste för manöverbox E-fix Küschall hö 
1591799  Fäste för manöverbox E-fix Küschall vä
1591802  Fäste för manöverbox E-fix Küschall
  Swing Away Kuschall hö
1591800  Fäste för manöverbox E-fix Küschall
  Swing Away Kuschall hö
1521438  Fäste tippskydd Küschall  
  (beställ även tippskydd)
1521439  Modifieringskit drivhjul Spinergy

Komplettera med en monteringssats. E-fix E35/E36 passar till de flesta manuella rullstolar 
på marknaden. Nedan har vi listat de vanligaste stolsmodellerna på den svenska mark-
naden samt angett artikelnummer till monteringssatsen för dessa. Skulle just den stolen 
som du behöver monteringssats till inte stå angiven här nedan så går det bra att ringa 
kundservice på nummer 08-5223 7025 eller maila kundservice.el@invacare.com 

Panthera S2/U2
Art.nr  Beskrivning 
1587893  Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S2/U2,  
  Stålaxel. (Ej i kombination med Albers   
  tippskydd)
Tillval
1566484  Batteribox fast till Prisma
1521439  Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835  Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Panthera S3/U3
Art.nr  Beskrivning
1607012  Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S3/U3,  
  Stålaxel (Ej i kombination med Albers  
  tippskydd) 
1647097 Mont.sats E-fix E35/E36 Panthera S3/U3,  
  Carbonaxel (Aluminiumaxel ingår i  
  monteringssats)

Tillval
1566484  Batteribox fast till Prisma 
1593218  Fäste för manöverbox e-fix armstöd  
  (hö alt vä)
1593219  Fäste för manöverbox E-fix i armstöd   
  med Swing away (hö alt vä)   
  (beställ även parallellbeslag) 
1521261  Fäste tippskydd 
  (Beställ även tippskydd) 
  (endast i kombination med monterings- 
  sats 1647097)
1521439  Modifieringskit drivhjul Spinergy
1457835 Modifieringskit std drivhjul axel 104,05mm

Etac Cross 5
Art.nr  Beskrivning
1587854  Mont.sats E-fix E35/E36 Etac Cross 5  
  
Tillval
1592102  Batteribox fast 22,3mm (kryssram) 
1591776  Fäste för manöverbox E-Fix  
  Etac Cross5 fast
1591777  Fäste för manöverbox E-fix  
  Etac Cross5 med Swing away
1565527  Fäste tippskydd E-fix Etac Cross5 
  (beställ även tippskydd)
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E-Fix Mobility app

En smart assistent på vägen.

Med denna app kopplad till din E-fix får du konstnadsfritt information och tips direkt till din  
Smartphone. Allt från tips till när du ska ut och resa till hur lång körsträcka som finns kvar innan  

den behöver laddas igen.

Kostnadsfria funktioner
• Batterikapacitet
• Återstående körsträcka
• Färddator med total körsträcka
• Felkoder med föreslagna åtgärder
• Med mera....

Mobility plus-paket

Mobility plus-paketet innehåller en rad extrafunktioner så som bland annat ökad 
hastighet, navigering och möjligheten att fjärrstyra din E-fix

Högre hastighet

Möjlighet att justera motorkraften i motorerna 
och öka max hastighet från 6 km/h till 8 km/h

Fjärrstyrning
Via bluetooth ges möjligheten att styra din E-fix 
från en smartphone och på så vis till exempel 
flytta undan rullstolen utan att sitta i den.

Navigering
Med “easyNavi” får man en navigator som visar 
närmaste väg till målet för rullstolsanvändare där 
man tar hänsyn till trappor och dyligt.

Telefon
Notiser på inkommande samtal, meddelanden 
med mera syns på displayen för din E-Fix
(Fungerar endast på Android)
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Vill du boka upp ett personligt möte med en produkt- 
specialist för att ställa dina specifika frågor så finns vi här 
för dig.

För att ta del av hela sortimentet från Invacare ber vi dig ta 
en titt på vår hemsida: Invacare.se 

Peder Tägtström
 Distriktsansvarig 
Västra Götaland, 
Jönköping, Kalmar, 
Västervik, Blekinge, 
 Kronoberg, Halland, 
Skåne, Gotland, 
Östergötland

Kundservice El 
Mail: kundservice.el@invacare.com
Tele: 08-52 23 70 25

Martin Tornberg 
 Distriktsansvarig
Norrbotten,  
V ästerbotten,  
J ämtland/Härjedalen
Västernorrland

Bertil Lundh 
 Distriktsansvarig
Stockholm, Uppsala
Värmland, Dalarna
Örebro län
Västmanland, 
 Sörmland,  Gävleborg

ptagtstr@invacare.com
070-313 70 33

mtornber@invacare.com
070-347 63 96

blundh@invacare.com
070-202 43 32


