
Nieuwe optie:
Afstandsbediening

... actieve aandrijving 
voor rolstoelen



Een rolstoel geeft bewegingsvrijheid en bevordert de 

activiteit. Maar zelfs bij een goede technische afstem-

ming is het voor gebruikers vaak niet mogelijk zich 

op eigen kracht goed te verplaatsen. Hellingen, sto-

epranden, drempels vormen vaak onoverkomelijke 

obstakels.

e·motion biedt bij het aanduwen van de rolstoel 

actieve hulp en slecht zodoende barrières. e·motion 

ontsluit nieuwe leefruimtes en brengt sociale integra-

tie tot stand.

Een uitstekende keus

e·motion - meermaals onderscheiden voor hoge

designkwaliteit en innovatie:

2000 – CSMC Reha Symposium, Canada: 

 „Innovatieprijs van de beurs“

2000 –  Rehaprotex, Tsjechië:

 „Gouden prijs van de beurs -

 beste product“

2001 – TOP 10, iF-designprijs

Vrijheid van bewegen...

...actieve aandrijving voor rolstoelen
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Onopvallende elektromotoren in de wielnaven zorgen 

voor extra stuwkracht. Daarbij hoeft men alleen maar 

de hoepels te bedienen om zich met minder lichame-

lijke inspanning te verplaatsen. Sensoren berekenen 

automatisch de benodigde sterkte en de duur van de 

ondersteuning. De rijeigenschappen passen zich daar-

bij dynamisch aan. Tijdens het rijden op een helling 

wordt het arbeidsvermogen van de motor automatisch 

langer ter beschikking gesteld - dat spaart kracht en 

verhoogt de veiligheid.

Vooral bergop of bij het nemen van stoepranden komen 

de sterke kanten van e·motion volledig tot hun recht. 

Ook bergaf is e·motion behulpzaam: men hoeft alleen 

maar even de hoepels af te remmen en de elektrische 

servo-rem verlaagt op een veilige en effectieve wijze 

de snelheid.

e·motion leveringspakket

Intelligente techniek

2 aandrijfwielen met accu‘s en 
rolstoelhouder

Automatische acculader



Een nieuwe wereld gaat open ...

Een voorbeeld van montage: Kinderrolstoel 
uitgerust met 22“ e-motion wielen en 
afstandsbediening.

e·motion is geschikt voor de meeste gangbare rol-

stoelmodellen. De met de hand aangedreven wielen 

van de rolstoel worden gewoon vervangen door de 

e·motion aandrijfwielen. Wie al over een rolstoel 

beschikt die aan zijn persoonlijke behoeften is aan-

gepast, kan die in de meeste gevallen gewoon blijven 

gebruiken. Voor het bevestigen van de aandrijfwielen 

volstaan kleine houders aan het rolstoelframe. Meestal 

kan men de met de hand bediende wielen als alterna-

tief blijven gebruiken. Zodoende staat te allen tijde de 

gewenste wijze van aandrijving ter beschikking - hetzij 

handmatig of met de elektrische hulpmotor.

Universeel toepasbaar

De onopvallende adapter helpt 
het karakter van de rolstoel te 
behouden.
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Traploos instelbare instelling van 
de aandrijfondersteuning

Kiezen tussen aandrijfondersteu-
ning niveau 1 of 2.

Afstandsbediening met aan/uit 
schakelaar en keuze van  
aandrijfondersteuning.

weinig montageonderdelen, geschikt voor de meeste 

rolstoelen montagevoorbeeld verzorgingsstoel Door 

één druk op de knop kan men kiezen uit twee niveaus 

van motorische ondersteuning: niveau 1 levert net zo 

veel vermogen dat men zich op een vlakke en goed 

berijdbare ondergrond vrijwel moeiteloos kan ver-

plaatsen. Niveau 2 levert de vereiste reserves om wat 

langere hellingen en stoepranden gemakkelijker te 

nemen.

Daarnaast zijn er tien door de rolstoelspecialist of de 

therapeut te programmeren rijprogramma‘s voor de 

meest uiteenlopende wensen van de gebruiker. De rij-

eigenschappen kunnen zodoende individueel worden 

afgestemd op het eigen profiel van elke rolstoelgan-

ger.

Therapeutisch voordeel
De gevoeligheid van de motoren kan traploos door 

middel van een stelknop worden ingesteld op de 

behoeften van de gebruiker. Daardoor kan verschil 

in sterkte tussen de linker- en rechterarm worden 

gecompenseerd. Als een grotere krachtsinspanning is 

gewenst, wordt eenvoudig de gevoeligheid verlaagd. 

Deze functie kan ook voor therapeutische doelen 

worden gebruikt.

Individueel aanpasbaar



Traploze instelling van de gevoeligheid Keuze van de 

motorische ondersteuning e·motion overtuigt behalve 

door zijn effectiviteit ook door zijn compacte construc-

tie en door het feit dat hij gemakkelijk te transporteren 

is. Elke vonwrolstoel kan ook met de erop gemonteerde 

e·motion ruimtebesparend worden ingeklapt. Dank-

zij gepatenteerde snelsluitingen kan de e·motion in 

een mum van tijd in gemakkelijk te hanteren en lichte 

onderdelen worden gedemonteerd.

De bijgeleverde accu‘s zijn klein, licht en onder-

houdsvrij.

Ze kunnen gemakkelijk in zittende houding uitgenomen 

worden. De geïntegreerde accu-indicatie geeft precieze 

informatie over het resterende vermogen.

Aanpassing afgestemd op de
behoeften

Accu status indicatorVerwijderen van de wielen

Een betrouwbare compagnon...

e·motion - vlot gedemonteerd, gemakkelijk te
vervoeren

Verwijderen van de accu‘s uit 
zittende positie

Openen van de  
wielvergrendeling
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SpaakbeschermersAnti-tip

Tetra hoepels met knobbels voor 
verminderde grijpfunctie

Rubberen hoepelovertrek

Uitwisselbare accu‘s

Houder voor afstands- 
bediening

Afstandsbediening

De standaard uitvoering kan eenvoudig worden 

uitgebreidt met nuttige accessiores voor individuele 

aanpassingen.

Functionele accessoires

Massieve banden



Onze kwaliteitseis:
Uw veiligheid!

Andere mobiliteitsproducten van Alber:

e·fix – elektrische aandrijving voor rolstoelen

viamobil – elektrisch duw- en remhulpmiddel voor rolstoelbegeleiders

scalamobil – trappenklimmer voor rolstoelgebruikers

Fabrikant:

Ulrich Alber GmbH + Co.KG, Albstadt

gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001

kwaliteitsborgings-systeem voor medische producten 

in overeenstemming met DIN EN 46001.

e·motion voldoet aan de EG-richtlijn 93/42/EEG

voor medische producten.

Technische gegevens

Accupakket accu‘s: 24 V, 2,4 Ah, NiCd, uitloopbestendig en onderhoudsvrij
 actieradius:  12 km (gemeten in navolging van ISO 7176-4, op rijniveau 2, fabrieksinstelling,  

gewicht rolstoelganger 100 kg).
 oplaadtijd:  ca. 2,5 uur bij lege accu‘s

Aandrijfwielen maat:  in 24“-uitvoering verkrijgbaar
 klim- en remvermogen:  de grenswaarden van de rolstoelfabrikant moeten in acht worden genomen
 nominaal motorvermogen:  2 x 150 Watt, ondersteuning van 0 - 6 km/h
 bedrijfsspanning:  24 Volt
 hoepels:  roestvrij staal, geborsteld
 Diversen:   automatische stroombesparingsschakeling, traploos instelbare gevoeligheid, 

motorische ondersteuning op 2 niveaus naar keuze (binnen/buiten). Boven  
dien kunnen er tien rijprogramma‘s worden voorgeprogrammeerd voor de  
meest uiteenlopende behoeften van de gebruiker. 

Acculader  met automatische elektronische oplaad- en uitschakelinrichting

Gewicht totaalgewicht:  24 kg (zonder rolstoel)
 accupakket (2):  elk 2 kg
 aandrijfwiel (2):  elk 10 kg

Accessoires   kantelbare steunen, met rubber beklede grijpring, spaakbeschermer,  
wisselaccu‘s, spanningstransformator voor het opladen van de accu‘s in de auto, 
beklede noppen-grijpring voor tetraplegen
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Voor Nederland:
INVACARE® B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax +31 (0) 3 18 - 69 57 58
www.invacare.nl
Email: mobility@invacare.com

Voor België:
INVACARE® N.V.
Autobaan 14 · 8210 Loppem
Tel.: +32 (0)50  - 83 10 10
Fax +32 (0)50 -  83 10 11
www.invacare.be
Email: belgium@invacare.com

Ulrich Alber GmbH + Co. KG is a 
company and a brand of Invacare.


