
scalamobil®

scalacombi®

Simpelweg mobiel.

Eenvoudig en veilig 
trappen op en af

trappenklimmer



“Eindelijk kunnen we 
overal heen met de 

rolstoel”



Eenvoudig en veilig traplopen - duizenden 
keren bewezen

Elke stap wordt een obstakel wanneer u door ziekte of 

invaliditeit niet meer zelf trap kan lopen: thuis, bij de dokter, 

in openbare gebouwen of het bezoeken van vrienden en 

familieleden. Met de trappenklimmers van Alber - scalamobil en 

scalacombi - worden onbegaanbare trappen toegankelijk.

Een traplift is overbodig

De trappenklimmers zijn te verdelen in 2 types: een 

trappenklimmer met geïntegreerde zitting (model S34, S36, 

S39) of een trappenklimmer waar een rolstoel aan bevestigd 

wordt (model S35, S38).

En zo werkt het....

Twee paar elektrisch aangedreven wielen zetten continu de 

door ene stap na de andere - omhoog of omlaag. Dit zorgt 

voor een vlotte en betrouwbare trappenklimmer. Dit systeem 

is door Alber gepatenteerd. Tijdens het traplopen stoppen vier 

noodremmen scalamobil en scalacombi automatisch op elke 

traptrede. De begeleider kiest de looprichting en snelheid. 

Tijdens het traplopen dient de begeleider de trappenklimmer 

alleen in balans te houden, de rest doet het systeem zelf. 

Eindelijk weer zonder obtakels - dankzij 
scalamobil en scalacombi 

De productvoordelen in een oogopslag:

• ook te gebruiken op smalle en wenteltrappen; binnen- en 

buitenshuis

• werkt bij elk type trapbekleding; hout, steen, metaal of 

tapijt 

• beschadigt de trapbekleding niet 

• ergobalans handgrepen die zorgen voor een veilige 

bediening met minimale inspanning

• tot 300 treden met een volle accu 

• met geïntegreerde beveiligings sensoren 

ERGOBALANS HANDGREEP
KRACHTSBESPARENDE EN 
VEILIGE BEDIENING



scalamobil® model S35, S38
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Trappen op en af in uw eigen rolstoel

De scalamobil kan gebruikt worden met de meeste rolstoelen. 

Het grote voordeel: u kunt de trap beklimmen terwijl u in uw 

eigen rolstoel blijft zitten. 

Met de universele adapter scalaport kunt u de scalamobil 

gebruiken met verschillende rolstoelen zonder dat er 

een speciale bracket nodig is. Uitermate handig voor 

vervoersdiensten en in openbare gebouwen.  

1) Uw rolstoel krijgt een kleine bevestigingsbracket waar 

de scalamobil aan bevestigd wordt. De bracket veroorzaakt 

geen beperkingen in bijvoorbeeld het vouwmechanisme of de 

instellingen van uw rolstoel. 

2) De scalamobil wordt moeiteloos met een paar korte 

handelingen in de klemmen aan de rolstoel vastgezet en 

beveiligd. 

“Veilig en comfortabel 
op elke trap - dat voegt 

kwaliteit toe aan je leven.”



scalamobil® model S35, S38 Scalacombi® en Scalamobil®: 
model S34, S36, S39
De trappenklimmer met geïntegreerde zitting

Heeft u hulp nodig met traplopen, echter niet perse een rolstoel? Of is uw eigen rolstoel te groot voor de trap? De trappenklimmer 

scalacombi / scalamobil brengt u moeiteloos trap af en trap op. De compacte afmetingen en de bestuurbare voorwielen maken de 

scalacombi zeer wendbaar. Zo is de scalacombi zelfs met gemak te gebruiken in kleine ruimtes en op een smalle trap. 

Wanneer u de scalacombi niet nodig heeft kan deze gemakkelijk worden opgevouwen om ruimte te besparen:

scalamobil en scalacombi zijn ook te verkrijgen in een speciale uitvoering voor zeer hoge traptredes (tot 25 cm). Voor alle versies is 

er een breed scala aan accessoires beschikbaar (bv. gordels, hoofdsteunen e.d.).



Intelligent en veilig 

Maximale veiligheid en comfort bij het traplopen, dankzij 

intelligente elektronica: scalamobil en scalacombi kunnen 

ingesteld worden op de specifieke kenmerken van de trap in 

huis en beklimmen hierdoor bijzonder soepel en comfortabel 

uw trap.

Ergobalans handgrepen: non-slip en 

handige vorm

ERGOBALANS HANDGREEP
KRACHTSBESPARENDE EN 
VEILIGE BEDIENING

scalamobil en scalacombi - 
grote voordelen

Gebruiksvriendelijk 

Dankzij uitstekende ergonomie zitten alle bedieningen precies 

op de juiste plaats en ligt de trappenklimmer perfect in de hand. 

Hierdoor ziet en voelt u de meer dan 25 jaar ervaring in het 

ontwikkelen van de trappenklimmer door Alber.

Veelzijdig 

De scalamobil en scalacombi passen zich aan u aan - niet 

andersom. De handvatten zijn in hoogte en breedte verstelbaar 

en hiermee optimaal aan te passen aan elke begeleider en trap.

Comfort pad: beschermt uw dijbeen van 

het stoten tegen het bedieningspaneel 

Duidelijke display: alle functies in één 

oogopslag



Handig voor op reis ...

Scalamobil en scalacombi kunnen overal worden gebruikt. In 

een mum van tijd kunt u de trappenklimmer uit elkaar halen 

halen waarna er 3 compacte gedeeltes overblijven, hierdoor 

is het systeem ook gemakkelijk te vervoeren in kleine(re) 

kofferbakken.

De, met een handvat uitneembare, batterij weegt maar 3 kg en 

heeft na één keer opladen genoeg energie voor maximaal 300 

traptreden.

Veiligheid is altijd aanwezig 

Veiligheid is onze topprioriteit. Om deze reden, worden onze 

producten voortdurend getest door verschillende instellingen. 

Bijvoorbeeld door de TÜV, deze test de veiligheid van het 

product volgens de richtlijnen voor medische producten. 

Scalamobil en scalacombi voldoen aan de EG-richtlijn 93/42/EEG 

voor medische producten. Gercertificeerd volgens de normen: 

ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 voor medische hulpmiddelen.

”Ook onderweg 
kunnen we nu elke trap 

beklimmen”

Gemaakt in Duitsland door de leider op het gebied van elektrische 
ondersteuningen.

Heeft u vragen of wilt u een  
vrijblijvende en gratis demonstratie? 

Bel ons op: 0318 69 57 57



scalamobil en scalacombi in een oogopslag.
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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

”Heeft u nog vragen over onze 
trappenklimmers? 

Neem gerust contact met ons op – 
wij zijn er om u te helpen!“

Trappenklimmers
Omschrijving

scalacombi 
eco S34
Aantrekkelijk 
geprijsde 
trappenklimmer 
met geïntegreerde 
zitting

scalacombi 
S36
S 35 met 
geïntegreerde 
zitting

scalamobil fly 
S39
S 36 voor hogere 
treden

scalamobil 
S35
Geavanceerde 
trappenklimmer 
voor 
rolstoelbevestiging

scalamobil 
S38
S35 voor hogere 
treden

Met geïntegreerde zitting ✔ ✔ ✔

Voor rolstoel bevestiging ✔ ✔

IQ functie / instelbaar ✔ ✔ ✔ ✔

ErgoBalance handvatten ✔ ✔ ✔ ✔

Overzichtelijk display ✔ ✔ ✔ ✔

2 paar wielen voor het 
perfect nemen van 
trappen

✔ ✔ ✔ ✔

Uitneembare accu ✔ ✔ ✔ ✔

Max. hoogte van trede 20 cm 20 cm 25 cm 20 cm 25 cm
Min. diepte van trede 14 cm 11 cm 13 cm 11 cm 13 cm
Max. Klimsnelheid (treden 
per minuut) 12 6 - 19 6 - 19 6 - 19 6 - 19

Max. Gebruikersgewicht 120 kg 140 kg 140 kg 140 kg 140 kg
Max. toegestane totaal 
gewicht 160 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg


