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Napęd do wózka

APPROVED
MEDICAL PRODUCT

Pchanie wózka to takie łatwe.

www.alber.de

Nowy, prostszy sposób na sterowanie
wózkiem

Viamobil Eco zapewnia również bezpieczeństwo podczas
zjazdów ze wzniesień, a funkcja automatycznego hamowania

Pchanie i hamowanie wózka jeszcze nigdy nie było tak
proste. Pod górę lub z góry, na stromych podjazdach, na
pochyłych drogach lub podczas dłuższych podróży, napęd
Viamobil Eco - elektryczne wspomaganie pchania i hamowania
wózka - wspomaga asystentów, opiekunów osób
z niepełnosprawnością w manewrowaniu wózkiem w najbardziej
newralgicznych momentach.

Przegląd elementów
Viamobil Eco:

jeszcze bardziej potęguje to poczucie pewności i
bezpieczeństwa. Inteligentny system sprężyn zapewnia wygodną
i cichą jazdę, automatycznie kompensuje wszelkie nierówności
i niedogodności na powierzchni drogi przez nieustanny kontakt kół
z podłożem.
Korzyści z użytkowania napędu to nie tylko odciążenie opiekuna,
ale również osobista swoboda zarówno opiekuna jak i użytkownika,
a tym samym zwiększenie szansy na kontakt społeczny.

Ergonomiczna kierownica z szerokim wahaczem sprawia, że
Viamobil Eco jest łatwy w obsłudze i nie wyczerpuje się nawet
podczas dłuższych podróży.

Kompaktowy akumulator ze zintegrowanym gniazdem
ładowarki łatwo łączy się z jednostką napędową bez
wtyczki lub kabla.

Mocny silnik radzi sobie z wzniesieniami i zjazdami o nachyleniu do 10%. Pneumatyczne
zawieszenie zapewnia, że odporne na przebicie koła napędowe utrzymują doskonały kontakt
z podłożem, co zwiększa komfort jazdy.

Wychodne,
znowu razem –
to takie proste!

Wszystko pod kontrolą
Wszystkie funkcje są kontrolowane za pomocą pokrętła.
To daje optymalną łatwość użytkowania.

Sterowanie kciukiem
Dźwignię napędową umocowaną na ergonomicznie
ukształtowanym panelu sterowania można lekko
wcisnąć za pomocą kciuka, aby ruszyć wózek w
przód. Dzięki czemu, nawet dłuższe spacery nie są
męczące. Dźwignię należy lekko unieść, aby przejść
do tyłu.

Wygodny i bezpieczny
Pneumatyczne zawieszenie Viamobil Eco pokonuje
gładko wszystkie nierówności i zapewnia komfortową jazdę.
Oferuje również stały kontakt koła z podłożem, aby
zagwarantować bezpieczne prowadzenie na zboczach
i podjazdach.

Po prostu prostu postaw na Viamobil Eco.
Pchanie wózka może być niezwykle łatwe - to fakt potwierdzony
przez TÜV, niezależną organizację, która testuje jakość
i niezawodność prduktów. Pod przewodnictwem TÜV,
łatwość obsługi Viamobil Eco została gruntownie zbadana
z pomocą użytkowników. Na koniec otrzymała ocenę „Prosty w
obsłudze’ (Simple to operate)”.

Viamobil Eco demontuje się w ciągu kilku sekund na trzy części,

Viamobil Eco to zatwierdzone urządzenie medyczne. Twój

bez użycia narzędzi. Napęd pasuje do każdego rodzaju

sprzedawca chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące

bagażnika samochodowego.

zwrotu kosztów.
Viamobil Eco jest zgodny z dyrektywą 93/42 / EWG
dotyczącą wyrobów medycznych i został dobrowolnie
skontrolowany przez TÜV Süd zgodnie z aktualną wersją
normy produktu EN 12184.
Nasze roszczenia co do jakości stanowią gwarancję
bezpieczeństwa! Nasza firma jest certyfikowana zgodnie
z najnowszymi standardami zarządzania jakością
(w tym z najnowszymi, odpowiednimi poprawkami)
określonymi w ISO 13485 dla wyrobów medycznych.
Dzięki naszemu systemowi zarządzania
środowiskowego, certyfikowanemu zgodnie z ISO

Dopasowany do Twojego wózka

14001, zapewniamy, że produkcja naszych produktów
jest przyjazna dla środowiska.

Viamobil Eco pasuje do większości standardowych wózków, a
dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi zaczepów łatwo
mocuje się do wózka bez użycia narzędzi. Wózek zachowuje
pełną funkcjonalność (np. składanie), a komfort
i mobilność znacznie wzrastają.

Technical data viamobil eco V14
Ładowność:
Prędkość:
Zaięg:
Możliwe
nachylenie:
Waga:
Maks.
waga
całkowita:

120 kg (waga osoby)** Bezstopniowa regulacja
1– 5,5 km / h
12 km *
10 %
Akumulator 5,7kg
Napęd 10,5 kg Jednostka sterująca 2,0 kg
		
Maks. 170 kg **
(Viamobil Eco, wózek inwalidzki, osoba na wózku)

* W zależności od obciążenia, terenu, temperatury otoczenia zgodnie z ISO 7176-4
** Możliwe są ograniczenia w zależności od modelu wózka inwalidzkiego i stopnia
pomocy osoby asystującej
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