
Modulaire elektrische, volledig geveerde rolstoel
Elektrisch aangedreven rolstoelen met vering zijn geen nieuw 
verschijnsel. Het is de perfecte afstemming van alle onderdelen die het 
verschil maakt. Op het gebied van elektrisch aangedreven rolstoelen 
biedt de Alber AdvenTure een ongekend niveau aan comfort, 
grip en veiligheid. Ontdek nu zelf de mogelijkheden van dit modulaire 
rolstoelontwerp. Geen andere elektrisch aangedreven rolstoel voor 
buitengebruik levert zoveel hoogwaardige mobiliteit.
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AdvenTure-modules
De compacte en lichtgewicht 
modules zijn gemakkelijk te 
verwijderen voor optimale 
mobiliteit.

Meeneembaar 

Dankzij snelkoppelingen kunnen de 
aandrijfwielen, de accu‘s, de zwenkwielen 
en de zitting binnen een paar tellen 
van het frame worden gescheiden. 
Deze afzonderlijke onderdelen hebben 
een laag gewicht en zijn eenvoudig te 
hanteren, zodat u ze gemakkelijk mee 
kunt nemen. De Alber AdvenTure 
past op die manier ook in de kofferruimte 
van compacte en middelgrote auto‘s, wat 
een ongekende vrijheid oplevert.

vering 

Voor optimale demping en stabiliteit 
speelt de exacte afstelling van de 
schokdempers op het gewicht van de 
gebruiker een belangrijke rol. De vering 
van het onderstel van de AdvenTure 
is volledig af te stellen op de behoeften 
van de gebruiker, voor optimaal comfort 
en maximale veiligheid.

uiterst wendbaar 

De AdvenTure kan zwenken op 
de plaats en kan zeer korte bochten 
draaien, wat de stoel ideaal maakt 
voor zowel binnen als buiten. De ultra-
efficiënte elektromotoren zorgen voor 
een groot bereik, terwijl de accu‘s toch 

licht en compact kunnen blijven. Het 
regeneratieve remsysteem levert stroom 
terug aan de accu‘s bij het afremmen 
en heuvel af rijden, wat de actieradius 
vergroot.

Joystick-besturing
Voorzien van groot LCD-scherm, 
volledig programmeerbaar.

vering 
Op alle vier de wielen, volledig 
instelbaar op elk gebruikersge-
wicht.

Opties en kenmerken
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Accupack 22 Ah
Dichte, onderhoudsvrije accu. 
Twee accupacks zijn goed voor 
een actieradius van 45 km op 
één lading.

Acculader
Automatische acculader met 
indicator signalen, laadt accu op 
binnen 8 uur.

Opties en kenmerken

Functionele zitting
Met extra instelmogelijkheden 
en zijdelingse steun.

Alber

Spatborden
Voor de zwenkwielen en/of 
achterwielen.

Stoepklimmer
Voor stoepranden tot 120 mm 
hoog.

Wegklapbare joystick
Parallel wegklapbare joystick 
voor makkelijker aanschuiven 
aan tafels.

Hoofdsteun 
In hoogte en diepte instelbaar.
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Standaardzitting

Functionele  S 

zitting L

Recaro- S 

zitting L

Standaardzitting

Functionele zitting

Recaro-zitting

440 - 520 mm

380 - 440 mm 

440 - 520 mm

430 - 520 mm 

430 - 520 mm

-5º - +15º

-5º - +15º

0º - +45º

2 x 22 Ah

450 mm

440 / 460 / 480 / 500 mm

440 / 460 / 480 / 500 mm

500 mm 

480 - 540 mm

680 mm

680 mm

680 mm

880 mm

470 1 + 50 mm 2

470 1 + 50 mm 2

470 1 + 50 mm 2

540 mm 

580 mm

980 mm

980 mm

1120 mm

550 mm

485 / 510 / 535 mm

485 / 510 / 535 mm

620 mm 

620 mm

1110 mm

1110 mm

1110 mm

18% (10°)

160 - 240 mm

160 - 240 mm 

160 - 240 mm

220 - 300 mm 

220 - 300 mm

967 mm

967 mm

967 mm

2 x 110 W (6 km/h)

2 x 220 W (12 km/h)

360 - 560 mm

400 - 560 mm 

400 - 560 mm

300 - 440 mm 

440 - 560 mm

96 kg

96 kg

96 kg

45 km

20°

15° - 30° 

15° - 30°

15° - 30° 

15° - 30°

140 kg

140 kg

140 kg

6 / 10 / 12 km/u

Technische gegevens

1/ zonder zitbekleding 
2/ incl. set voor extra zittinghoogte
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