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Simply mobile.

Mały.Lekki.Zwrotny.

Napęd do wózków inwalidzkich

ZATWIERDZONY 
PRODUKT MEDYCZNY



“Wspólne wykonywanie 
czynności– coś, czego 

oczekiwaliśmy."



Z e-fix bez trudu dotrzesz do celu: w domu, podczas zakupów,

lub podróży samochodem.

Bądź elastyczny - dwa wózki w jednym!

E-fix można również bardzo łatwo napędzać ręcznie w 
zależności od sytuacji : należy tylko odłączyć koła napędowe
jednym ruchem i wózek może być napędzany ręcznie  - poprzez 
ciągi lub dzięki pomocy osoby trzeciej.

Poczuj mobilność - czystą i prostą.
Ciesz się nowym poziomem mobilności!

ERGONOMICZNA – jednostka sterująca
Z dużym i miarodajnym wyświetlaczem stanu 
akumulatora, indywidualnie regulowanymi 
właściwościami jezdnymi i ergonomicznym 
rozmieszczeniem kontrolek.

MAŁY I LEKKI - akumulator 
Zawieszony pod siedzeniem, aby 
zaoszczędzić miejsce i umożliwiający zasięg 
do 16 km *.

MOCNE - koła napędowe
Łatwe do zamocowania w wózku za  pomocą 
zapięć z szybkozłączkami i równie proste do
ponownego, szybkiego demontażu w celu
zaoszczędzenia miejsca podczas transportu. 

Z e-fix, elektrycznym dodatkowym napędem do wózka możesz łatwo 

i szybko pokonać większe odległości.

Konwersja (montaż i demontaż) jest bardzo prosta: specjalista po 

prostu zmienia koła napędowe, instaluje akumulator i jednostkę 

sterującą - to wszystko. Silniki są ukryte w piastach kół. E-fix może 

być instalowany  w prawie wszystkich obecnych rodzajach wózków.

Wciąż można korzystać z wózka inwalidzkiego, który został 

optymalnie dostosowany do potrzeb klienta.

komponenty e-fix:

* W zależności od typu wózka, ciężaru użytkownika, rodzaju terenu. Opcjonalnie, wysokiej pojemności akumulator,- 22 km zasięgu.



“Z e-fix moje życie z dnia 
na dzień jest o wiele 

łatwiejsze. "



Większa mobilność.
Jak to działa?

Prosty w użyciu.

Sterowanie wózkiem z e-fix  jest ogromnie łatwe ; niemal natychmiast

możesz się do niego przyzwyczaić Prędkość może być zmieniana w

sposób ciągły od 0,6 do 6 km / h (0,37 do 3,7 mph) za pomocą łatwego w

obsłudze sterownika. Im niższa wybrana prędkość, tym zwrotniejsza

jazda. Sterujesz, a e-fix myśli za Ciebie!

Ponadto, kompaktowa jednostka sterująca oferuje doskonały komfort. Jej

jasny, podświetlany i kolorowy wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne

informacje - "na pierwszy rzut oka" pojemność i prędkość. A jeśli  chcesz,

możesz dostosować e-fix do osobistych potrzeb korzystając z menu

intuicyjnej nawigacji.  Co więcej, zawarte zostały dodatkowe inteligentne

funkcje , takie jak: zintegrowane  oświetlenie obwodowe*, które oświetla 

drogę w ciemności.

Więcej swobody w życiu codziennym.

Dwa ciche ale wydajne  napędy sprawią, że e-fix sprawdzi się idealnie  
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Obracanie się w miejscu, 
manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach, czy bezpieczne i 
zdecydowane pokonywanie zboczy **  - dla e-fix nie są wyzwaniem.

* Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązującego w  danym kraju.

** Pokonywanie zboczy o nachyleniu do 20% jest możliwe, w zależności 

od modelu e-fix i wózka

Lekki i wygodny
Ważący zaledwie 2 kg, akumulator  e-fix jest niezwykle lekki, a przy 8
cm szerokości także wyjątkowo poręczny. Dzięki sprytnie
zaprojektowanemu rozwiązaniu montażu akumulatora, jedna ręka
wystarczy do jego montażu i demontażu . Większość składanych
wózków inwalidzkich może zostać złożona z akumulatorem.

Informacyjny kolorowy wyświetlacz i elementy sterowania 
przyjazne dla użytkownika

Jednostka napędowa e-fix: kompaktowa, lekka i mocna 

Tylko
2 kg



Dopasowany jak Twój wózek.

Skonfiguruj e-fix do Twoich indywidualnych
potrzeb.

e-fix może być dostosowany do Twoich potrzeb - czy to w bardziej

subtelnym, czy sportowym stylu: napęd może być indywidualnie

zaprogramowany. W ten sposób, jego właściwości jezdne mogą być

dostosowane do potrzeb klienta. Jednostka sterująca może być

zamontowana odpowiednio: dla osób leworęcznych lub praworęcznych.

Dzięki opcjonalnie dostępnemu napedowi, przeznaczonemu do dużych

obciążeń, e-fix może być stosowany przez osoby o wadze do 160 kg.

Opcjonalnie dostępne, intuicyjne sterowanie sprawia, że e-fix jest

idealny i pomocny w przypadku operowania wózkiem przez osobę

trzecią. Istnieje szeroka gama akcesoriów, które mogą ułatwić życie

użytkownikom wózków i zapewnić im większy komfort.

Uznany za wyjątkowy produkt dzięki 

inteligentnym rozwiązaniom tkwiącym w 

szczegółach.

Ważący 2 kg, mały litowo-jonowy akumulator jest

wyjątkowo lekki i łatwy w obsłudze. Jego długa żywotność i 24-

miesięczna gwarancja zapewnia wszechstronne, niezawodne zasilanie 

gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.

Dzięki magnetycznemu systemowi EasyConnex, jednostka sterująca i 

ładowarka są łatwe do podłączenia. Automatyczne podłączenie 

akumulatora do innowacyjnego mocowania  jest szczególnie przydatne 

podczas codziennego użytkowania.Szeroki wybór akcesoriów.

1. Intuicyjne  dodatkowe sterowanie: Po 
naciśnięciu przycisku, e-fix  przechodzi do 
modułu, w którym wózek może być obsługiwany  
przez osobę trzecią.

3. Koła antywywrotne z funkcją Jack-up : Dzięki niej 
jeszcze łatwiej zdjąć koła e-fix.
4. i o wiele więcej ... firma Alber lub lokalny 
dostawca chętnie poda szczegółowe informacje na 
temat szerokiej gamy akcesoriów.   

2. Odchylane Ramię : Można dzięki 
niemu podjechać bardzo blisko blatu.

E-fix E36, duże koła napędowe o większej mocy (opcjonalnie)

WYSOCE WYTRZYMAŁY
DOSKONAŁY ZASIĘG
LEKKA KONSTRUKCJA



Dogodna technologia sprawdza się w 
podróży.

Customised, like your wheelchair.

Taki mały. Taki dobry.
Niska waga, żadnych narzędzi. Aby zapakować, należy tylko 

odkręcić zapięcia  i usunąć elementy e-fix z wózka inwalidzkiego. 

Żadna część nie przekracza wagi 7,8 kg i wszystko mieści się 

w bagażniku każdego samochodu. E-fix jest szybki i prosty do 

ponownego zamontowania w miejscu docelowym.

Wyprodukowane w Niemczech przez lidera dodatkowych systemów napędowych.

Na e-fix można polegać.

e-fix jest produktem firmy Alber będącej specjalistą w dziedzinie 

mobilności i przyjaznej każdemu użytkownikowi, ułatwiającej 

poruszanie się. Niezależne instytucje przetestowały i pozytywnie 

oceniły trwałość, jakość i sprawność działania e-fix.

Naszym priorytetem jest badanie bezpieczeństwa - na przykład, przez 

TÜV - niemiecką grupę kontroli technicznej, która poświadcza 

bezpieczeństwo produktów zgodnie z wytycznymi dla produktów 

medycznych. Z Alber zawsze masz zagwarantowane bezpieczeństwo 

produktów zgodnie z najnowszymi wytycznymi dla urządzeń 

medycznych.

Genialnie!
e-fix można złożyć i 

zapakować w 1 sekundzie
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Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21 
72461 Albstadt, Niemcy 
Telefon 07432 2006-0 
Fax 07432 2006-298 
info@alber.de

"Jak strome nachylenie  e-fix jest w stanie pokonać?"

E-fix może poradzić sobie ze zboczami o nachyleniu do 20%, w zależności od 
ustawienia wózka, wagi osoby i podłoża **.

"Czy e-fix można również zapakować do samochodu?"

Tak! Modułowa budowa sprawia, że jest to możliwe.Wszystkie elementy e-fix 
mogą być łatwo zdemontowane bez użycia narzędzi. Dzięki temu oszczędzasz 
miejsce w bagażniku każdego pojazdu, a Twój wózek też może być złożony.

Koła napędowe    

Akumulator 

Jednostka sterująca 

Interfejs 

Waga całkowita

2.0 kg/ 4.4. Ibs 

0.6 kg /1.3.Ibs 

0.7 kg /1.5..Ibs  

18.9 kg / 41 lbs

E-fix jest zatwierdzonym wyrobem medycznym. Twój dystrybutor materiałów 
eksploatacyjnych z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące 
zwrotu.
E-fix jest zgodny z dyrektywą 93/42 / EWG, zmienionej na dyrektywę
2007/47 / EWG dotyczącą wyrobów medycznych.
Nasze zaangażowanie w jakość to gwarancja Twojego bezpieczeństwa! 
Certyfikowany najnowszymi standardami określonymi w normie ISO 9001: 
2000 i ISO 13485: 2003  dla medycznych urządzeń (w tym, odpowiednio, z  
najnowszymi zmianami).  Ekologicznie przyjazna produkcja naszych 
produktów jest zagwarantowana naszym systemem zarządzania 
środowiskowego, zgodnie z normami ISO 14001: 2004.

E-fix E 35Informacje na temat wagi: 
Maks.waga użytkownika Maks.waga 
całkowita (w tym koła e-fix, wózek, 
napęd)

120 kg

170 kg* 

e-fix E36 
160kg* 
210 kg*

e-fix w pigułce
"Czy mogę korzystać z  e-fix w moim wózku?"

E-fix może być stosowany w większości modeli wózków. Wsporniki do 
mocowania kół napędowych są mocowane do ramy wózka. Koła napędzane
ręcznie mogą nadal normalnie być używane.

"Jaki szybki jest e-fix?"

Można zmieniać prędkość maksymalną e-fix między 0,6 a 6 km / h (0,37 do 3,7 
mph). W ten sposób można znaleźć optymalną i bezpieczną prędkość jazdy  
Obsługa może być szczegółowo dostosowana  przez dealera do indywidualnych 
potrzeb klienta.

"Ile wersji posiada e-fix?"

E-fix został zaprojektowany dla osób o maksymalnej wadze 120 kg (264 Ibs) 
Dostępne są opcjonalnie wzmocnione koła o większej wytrzymałości, które
mogą być używane przez osoby o maksymalnej wadze 160 kg
(352 Ibs). Standardowa wersja e-fix posiada koła w rozmiarze 22 "lub 24".

"Czy e-fix może pomóc mojemu asystentowi ?"
Tak! Uchwyt, który jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe umożliwia  
zainstalowanie jednostki sterującej na rączki wózka.  Opcjonalne intuicyjne 
sterowanie ułatwia osobie trzeciej operowanie wózkiem.

"Jak daleko można podróżować na jednym ładowaniu akumulatora?"
W zależności od wagi osoby, rodzaju terenu, temperatury, ustawień  wózka i 
powierzchni ziemi, jedno ładowanie akumulatora wystarczy na 16 km (10 mil). 
Można zwiększyć zasięg do 22 km (13 mil) z opcjonalnym akumulatorem o 
dużej pojemności. Alternatywę do zwiększenia zasięgu stanowi dodatkowy 
akumulator zapasowy będący kolejnym prostym rozwiązaniem.

*Wagi mogą się różnić w zależności od wózka inwalidzkiego, akcesoriów i predyspozycji osoby 
obsługującej urządzenie.
** Pokonywanie zboczy o nachyleniu do 20% jest możliwe, w zależności od modelu e-fix i wózka

"Wypróbowaliśmy go 
natychmiast i od razu 

byliśmy pod wrażeniem."




