Alber

Det enkla sättet att köra Rea™ Azalea®
Rea Azalea erbjuder brukaren ökad komfort, men det kan ibland vara
ansträngande för vårdaren att skjuta på. Drivaggregatet till Rea Azalea,
Alber viaplus, ger vårdaren den hjälp som behövs för att skjuta
på denna typ av rullstol. Den automatiska bromsfunktionen gör det
dessutom lättare och säkrare att ta sig ner för sluttningar och ramper.
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Passar perfekt till Rea™ Azalea®
Till skillnad från många andra drivaggregat hindrar inte viaplus tiltningsfunktionen hos Rea Azalea (med en sitthöjd på
450 mm). Rullstolens alla funktioner förblir tillgängliga. Det är därför viaplus kan
sitta kvar på rullstolen efter en promenad
utan att dess funktioner begränsas.

Lätt att använda
Att styra viaplus är enkelt med det
praktiska manöverreglaget. Med reglaget
startar och stoppar du färden, ställer in
önskad hastighet eller aktiverar friläget.
viaplus är enkel att manövrera för alla.

Personlig frihet
viaplus ger inte bara vårdaren fördelar;
den ger även brukaren möjlighet att leva
ett rikt socialt liv. Regelbundna utflykter
med rullstolen är inte längre ett problem
då hantering av rullstolen nu är så mycket

enklare för vårdaren. viaplus används
även på ålderdomshem och gör det till
en enkel uppgift för vårdpersonalen att
köra rullstolen.

Egenskaper och Tillbehör

Drivenhet
Med punkteringsfria däck av
massivt gummi, automatisk
fjädring för jämn dragkraft, pedal
för att höja och sänka hjulen.

Manöverenhet
Praktiskt manöverreglage för
enkel kontroll av alla funktioner.

Batteri
Kraftfullt batteri med laddare.
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Egenskaper och Tillbehör

Batteriladdare
Automatisk laddare med lampa
som indikerar laddningsstatus.

Batterihylla
Rejäl batterihylla håller batteriet
på plats under färd.

Fäste för rullstol
Tillgänglig för Rea™ Azalea .
®

Mångsidig
Inga begränsningar vid justering av sits och ryggstöd (sitthöjd =
450 mm).
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Tekniska data

viaplus

max. 5.5 km/h

16 km

24V/12Ah

9 kg

10%

20 kg
(drivenhet 10,7 kg)

135 kg,
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