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Simpelweg mobiel.

Klein. Licht. Wendbaar.

Elektrische hulpaandrijving



“Weer meer dingen 
samen doen, daar hebben 

we naar uitgekeken.”



Van handbewogen naar elektrisch rijden

Met de e-fix, de elektrische hulpaandrijving voor je 

handbewogen rolstoel, kun je gemakkelijk zelfstandig langere 

afstanden afleggen. e-fix zorgt ervoor dat je makkelijk op je plek 

van bestemming komt: zowel binnenshuis, als buitenshuis en 

met de auto.

Het is eenvoudig om van jouw handbewogen rolstoel een 

elektrisch aangedreven rolstoel te maken: je dealer vervangt 

simpelweg de wielen, installeert de accu en de joystick 

bediening - en het is klaar. De motoren zitten verwerkt in de 

wielnaven. Op bijna alle handbewogen rolstoelen kan de e-fix 

gemonteerd worden. Dit betekent dat je gebruik kunt blijven 

maken van je huidige rolstoel. 

Blijf flexibel - 2 rolstoelen in 1!

Mocht de situatie hierom vragen dan is het mogelijk om de e-fix 

met de hand te bedienen. Door een simpele draai kunnen de 

wielen in de manuele stand gezet worden en kan er handmatig 

gereden worden - door de gebruiker of iemand kan de rolstoel 

duwen.

Geniet van meer mobiliteit

ERGONOMISCH - joystick bediening
Met groot en betrouwbaar accu status display, 
individueel instelbare rij parameters en makkelijke 
bedieningen.

KLEIN EN LICHT - de accu
Goed onder de zitting geplaatst om ruimte te 
besparen, met een bereik van max. 16 km*.

KRACHTIG - rijwielen
Gemakkelijk te bevestigen aan de rolstoel door 
middel van de quick release bevestigingen 
en net zo gemakkelijk weer eraf te halen om 
ruimte te besparen tijdens transport.

e-fix componenten:

* Afhankelijk van de ondergrond, het gewicht van de gebruiker, de temperatuur, rolstoelinstellingen en route. Met optionele grotere capaciteit accu, een bereik van max. 22 km.



“De e-fix maakt mijn  
dagelijks leven stukken  

makkelijker”



Meer mobiliteit.
Hoe werkt dat?

Gemakkelijk te gebruiken

Het is zeer gemakkelijk om de e-fix te gebruiken op je rolstoel, 

je raakt er snel aan gewend. De snelheid kan continu gevariëerd 

worden tussen 0,5 en 6 km/u* door een knop die gemakkelijk 

te bedienen is. Des te lager de snelheid, des te eenvoudiger 

bedienbaar. Jij stuurt en de e-fix doet het werk!

Daarnaast zorgt de joystick bediening voor duidelijke 

terugkoppeling. Het kleurendisplay laat alle belangrijke 

informatie zien, zoals accu status en snelheid, in 1 overzicht. 

Mocht je het willen, dan kun je de display instellingen 

personaliseren. Ook zijn er diverse slimme opties in 

opgenomen, zoals de geïntegreerde verlichting die je route 

verlicht in het donker.

Meer vrijheid in het dagelijks leven

Twee stille, maar zeer krachtige motoren maken de e-fix ideaal 

voor gebruik, zowel binnen als buiten. Draaien om je as, rijden 

in kleine ruimtes of buiten rijden op hellingen**, het is geen 

probleem voor de e-fix.

  * Tot 8 km/u met Mobility Plus Pakket - TIJDELIJK NIET LEVERBAAR
** hellingen van max. 20% zijn mogelijk, afhankelijk van het type e-fix en de 
rolstoel

Licht en eenvoudig

De accu van je e-fix weegt slechts 2 kg, en heeft een breedte 

van 8 cm, dus ook nog erg compact. Dankzij de slim ontworpen 

accu houder, is de accu met 1 hand te plaatsen of uit te nemen. 

De meeste vouwbare rolstoelen zijn zelfs op te vouwen terwijl 

de accu nog in de houder zit.

Informatief kleuren display met gebruiksvriendelijke bedieningen Compact, stil en krachtig: de e-fix rijwielen

Slechts 
2 kg



Persoonlijk, net als je rolstoel

Pas de e-fix aan aan je eigen wensen

De e-fix kan aangepast worden aan jouw wensen - of je nu rustig 

of juist sportief wilt rijden. Er zijn 3 standaard rijprogramma’s: 

Tour, Sport en Eco. Ook kun je de rijparamaters persoonlijk laten 

instellen. De joystick bediening kan of aan de linkerkant of aan de 

rechterkant op de rolstoel geplaatst worden.

Er zijn twee soorten rijwielen voor de e-fix. De krachtigere e-fix 

E36, kan gebruikt worden door mensen met een gewicht tot  

160 kg. 

De optioneel verkrijgbare begeleidersbediening zorgt ervoor 

dat de e-fix een perfecte duw-, rem- en draaihulp is voor je 

begeleider. Doordat er een sensor in de bediening zit is het 

mogelijk om zonder kracht ook bochten te maken en om vanuit 

stilstand te gaan rijden zonder extra krachtsinspanning.

Doordachte details

Met een gewicht van slechts 2 kg, is de kleine lithium-ion accu 

licht en gemakkelijk te hanteren.

Aansluiten gaat gemakkelijk dankzij de magnetische kracht van 

de EasyConnex stekkers. De stekker van de joystick bediening, 

begeleidersbediening en accu lader “vinden” de juiste positie 

voor het contact automatisch. 

Uitgebreide range accessoires

1. Vergroting van de snelheidsknop:  

Speciaal voor gebruikers met beperkte draai 
hand/vinger functie.

3. Anti-tippers met wegzwenk- en 

opklapfunctie: maakt het nog eenvoudiger om 
de wielen te (de)monteren

4. En nog veel meer, neem contact op met 
Invacare, of kijk op www.alber.nl

2. Wegzwenkbare arm: joystick bediening 
wordt parallel weggezwenkt, dit maakt het 
eenvoudig om dichtbij/onder tafels te rijden.

Begeleidersbediening: met één druk op de knop wordt de e-fix een 
duw-, rem- en draaihulp voor je begeleider

Gevoed door

accu technologie

EXTREEM DUURZAAM
GROOT BEREIK
LICHTGEWICHT

KLIKT EN VERBINDT 
AUTOMATISCH



Handig onderweg

Persoonlijk, net als je rolstoel

Zo klein. Zo goed. 

Licht gewicht, geen gereedschap nodig. Om de e-fix van de 

rolstoel te nemen hoeven alleen de quick release wielen eraf 

gehaald te worden (en eventueel de accu uit de houder). Geen 

onderdeel weegt meer dan 7,8 kg en alles kan achter in de auto. 

En bij aankomst is de e-fix weer snel te monteren.

Je kunt vertrouwen op e-fix. 

e-fix is een product van Alber, de specialist in meeneembare, 

gebruiksvriendelijke hulpaandrijvingen. Onafhankelijke instituten 

hebben de kwaliteit, duurzaamheid en robuustheid van de e-fix 

positief getest. 

Veiligheidstesten zijn onze hoogste prioriteit. Zoals bijvoorbeeld 

gedaan door de TÜV, een Duits testinstituut dat producten cer-

tificeert volgens de richtlijnen voor medische producten. Alber 

zorgt ervoor dat haar producten altijd voldoen aan de meest 

recente richtlijnen voor medische producten.

”Fantastisch! De e-fix is 
eenvoudig te demonteren 

en in de auto in enkele 
seconden.”

In Duitsland gemaakt door de wereldwijde marktleider van 
hulpaandrijvingen.
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Veelgestelde vragen over de e-fix
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Leverancier van Alber producten in Nederland:
Invacare B.V.
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax +31 (0) 3 18 - 69 57 58
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl
www.alber.nl

“Kan ik de e-fix op mijn rolstoel gebruiken?”
De e-fix kan op de meeste handbewogen rolstoelen gemonteerd 
worden. Hiervoor worden speciale bevestigingsbrackets aan je rolstoel 
bevestigd. De gewone wielen kunnen ook nog steeds gebruikt worden.

“Hoe hard kan de e-fix rijden?”
Je kunt continu de snelheid variëren, tussen de 0,5 en 6 km/u*. Zodat je 
het kunt instellen al naargelang je het veilig acht in je situatie. Er zijn 3 
standaard rijprogramma’s: Tour, Sport en Eco. Daarnaast is het mogelijk 
om persoonlijke rijeigenschappen te laten instellen door je dealer.

“Hoeveel uitvoeringen zijn er van de e-fix?”
De e-fix E35 is ontwikkeld voor mensen met een maximum gewicht 
van 120 kg. Er is ook een versie, de E36 die gebruikt kan worden door 
mensen met een maximum gewicht van 160 kg. 

“Is de e-fix ook handig voor mijn begeleider?”
Ja! De optionele begeleidersbediening zorgt ervoor dat de e-fix bediend 
kan worden als een duw-, rem- en draaihulp.

“Hoe ver kan ik rijden met 1 opgeladen accu?
Afhankelijk van type ondergrond, gebruikersgewicht, temperatuur, 
rolstoelinstellingen en route kan er met 1 accu tot 16 km gereden 
worden. Dit kun je vergroten door te kiezen voor de krachtigere accu 
die optioneel beschikbaar is, deze gaat tot 22 km. Ook is het natuurlijk 
mogelijk om een reserve accu te gebruiken om het bereik te vergroten. 

* Tot 8 km/u met Mobility Plus Pakket - TIJDELIJK NIET LEVERBAAR

“Welke hellingen kan ik nemen met de e-fix?”
De e-fix kan hellingen aan tot 20%, afhankelijk van de 
rolstoelinstellingen, het gewicht van de rolstoelgebruiker en het type 
ondergrond.

“Kan de e-fix in de auto meegenomen worden?”
Ja! Door de modulaire opbouw is dit goed mogelijk. Alle e-fix 
componenten kunnen zonder gereedschap van de rolstoel gehaald 
worden, zodat deze compact in de auto opgeborgen kan worden. Je 
rolstoel blijft vouwbaar.

“Hoeveel weegt de e-fix?”
Rijwielen   7,8 kg
Accu    2,0 kg
Joystick bediening  0,6 kg
Bekabeling  0,7 kg
Totaal gewicht  18,9 kg

e-fix voldoet aan de EC Directive 93/42/EC en de aangepaste Directive 
2007/47/EC voor medische hulpmiddelen.

Onze claim voor kwaliteit is uw garantie tot veiligheid! De e-fix is 
gecertificeerd volgens ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003 (incl. de 
meest recente aanpassingen). Met het oog op het milieu zijn onze 
producten geproduceerd en gecertificeerd volgens het keurmerk ISO 
14001:2004.

Gewicht informatie  e-fix E35  e-fix E36
Max. gebruikersgewicht  120 kg  160 kg
Max. totaal gewicht  170 kg  210 kg
(incl. e-fix, rolstoel en rolstoelgebruiker)

”We probeerden de e-fix 
en we waren meteen 

enthousiast.”


