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Moc w Twoich rękach.

Łatwiejsze przemieszczanie.
E-motion łączy aktywną mobilność z korzyściami terapeutycznymi. Nawet
użytkownicy z niedowładem kończyn górnych są w stanie poruszać się
samodzielnie na wózku za pomocą systemu e-motion.
Użytkownicy mają szansę być aktywni podczas wykonywania codziennych zajęć i
obowiązków. Mięśnie i stawy są odciążone. Przy nakładzie minimalnej siły do
samodzielnego napędzania wózka, rozszerza się zakres możliwych do
wykonywania czynności.
E- motion istonie zwiększa poczucie niezależności wśród osób poruszających się
na wózkach.

Doskonały wybór.
To nowoczesna koncepcja napędu oparta na wykorzystaniu
mocnego silnika elektrycznego i ultra trwałych akumulatorów
litowo-jonowych, za którą e-motion M15 zdobył już tytuł "Focus
Green 2008". Jest to międzynarodowa nagroda za projekt
przedstawiony przez południowo-zachodni niemiecki region Baden
Württemberg. E-motion został także nagrodzony za najlepsze
innowacje w najważniejszych na świecie Targach rehabilitacyjnych
REHACARE w Dusseldorfie.

Ręczny wózek z dodatkowym napędem.
Dzięki technologii bezprzekładniowego napędu i wyjątkowo niskiemu
poziomowi hałasu, możesz dostać się gdziekolwiek chcesz dyskretnie i po
cichu. E-motion posiada silniki elektryczne wmontowane w piastach kół
do wsparcia siły osoby napędzającej wózek. Każdy impuls na ciągu jest
wykrywany przez inteligentne czujniki e-motion i przekształcany w
wymagany stopień wspomagania - swoisty rodzaj funkcji wspomagania
kierownicy . Dzięki tej dodatkowej sile, nawet długie dystanse, rampy lub
stoki można pokonać bez pomocy osoby trzeciej. E-motion pozwala nawet
na jazdę w dół: jego dodatkowa moc zwiększa impuls hamowania, tak, że
jazda w dół po stromym zboczu jest nie tylko bezpieczna, ale również
relaksująca. Energia potrzebna do tego celu jest dostarczana przez
akumulatory litowo-jonowe o bardzo dużej mocy, co sprawia, że szeroki
zasięg działania i niespotykana trwałość są gwarantowane.

Najnowocześniejsza technologia
akumulatorów
Akumulatory litowo-jonowe zamontowane w kołach to światowa
premiera firmy Alber. Zapewniają znacznie szerszy zakres i o wiele
dłuższą żywotność niż w przypadku tradycyjnych typów akumulatorów.
Bezobsługowe, bez efektu pamięci ogniw- teraz możesz czerpać korzyści z
pełnej mocy akumulatorów!
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Dopasowany do Twoich potrzeb.
E-motion pasuje do większości wózków dostępnych na rynku. Stare koła wózka
inwalidzkiego mogą zostać łatwo wymienione na koła napędowe e-motion.
Praktycznie w każdym przypadku, już istniejący, indywidualnie dopasowany wózek
może być nadal używany.
Potrzeba tylko kilka małych wsporników do zamocowania kół napędowych do ramy
wózka. Z reguły koła napędzane ręcznie mogą wciąż stanowić alternatywę dla kół
e-motion. Innymi słowy, określona metoda siły napędowej - ręczne lub elektryczne
wspomaganie - jest zawsze dostępna.

Mały wspornik pasuje do większości wózków
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Ergonomiczny System Kontroli [ESK]
Nowy system EKS łączy korzyści terapeutyczne z indywidualnym dopasowaniem.
E-motion może być włączany i wyłączany z pozycji siedzącej za pomocą pilota.
Ponadto dwa etapy wyboru mocy zapewniają optymalną wygodę jazdy precyzyjnie dostosowaną do ograniczeń mobilności każdego użytkownika i jego
indywidualnych potrzeb.

Opóźnione cofanie

Użytkownicy wózków cenią sobie funkcję
opóźnionego cofania, która zapobiega stoczeniu
się wózka ze wzniesienia, co stanowi nieocenioną
pomoc na stromych zboczach. Wyświetlacz o
wysokim kontraście pokazuje poziom
naładowania akumulatora, jak również różne
funkcje i kody diagnostyczne.
Dzięki dużym przyciskom, wszystkie funkcje
są łatwo dostępne nawet przy ograniczonej
ruchomości rąk.
Liczne parametry, takie jak: poziom wspomagania
lub moc silnika w czasie jazdy, mogą być
dowolnie zaprogramowane dzięki ESK przez
terapeutę lub sprzedawcę, zgodnie z konkretnymi
wymaganiami.

Zdalne sterowanie

Dwa poziomy wspomagania

Monitor akumulatora

Autodiagnostyka

Kodowana transmisja radiowa

W razie pytań prosimy pisać lub
dzwonić: 32 733 7999
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Idealny poza domem
Oprócz właściwości jezdnych, e-motion zachwyca także swoją wygodą obsługi
i prostym transportem. Możesz korzystać ze znacznie szerszego zakresu działania,
które przyczynia się do radości z możliwości skorzystania z wycieczek lub wakacji.
Koła e-motion i ich zintegrowane akumulatory mogą zostać zdemontowane z wózka
i schowane do bagażnika samochodu w ciągu kilku sekund. Alternatywnie, każdy
składany wózek może być transportowany nawet z zamontowanymi kołami emotion, oszczędzając w ten sposób miejsce. Ładowarka w zestawie z e-motion
dostosowuje się automatycznie do napięcia wszystkich sieci od 100 do 240 V . Jest to
ogromna zaleta, dla wszystkich osób, które lubią podróżować. Jeśli część podróży
wymaga przelotu, akumulatory mogą być odłączone od kół i transportowane

o.k.
AKUMULATORY
CERTYFIKOWANE DO
TRANSPORTU LOTNICZEGO

oddzielnie.

Wyjmowanie koła e-motion z wózka

e-motion - łatwy demontaż, łatwy do transport

Automatyczna ładowarka

Praktyczne akcesoria.
Funkcje standardowego modelu e-motion mogą być rozszerzone o przydatne akcesoria w
zależności od indywidualnych potrzeb.
Zapraszamy do wypróbowania e-motion bezpłatnie w naszym salonie.

Koła antywywrotne- z funkcją Jack-up do łatwego
demontażu koła

Osłona typu Spoke

Ergonomiczny System Kontroli[ESK]

Opony Failsafe

Ciągi pokryte gumą dla lepszego chwytu

Państwa pytania Nasze odpowiedzi:
Czy e-motion może być zamontowany do mojego wózka?
E-motion można zamontować do niemal wszystkich modeli wózków
inwalidzkich. Wspornik jest zamocowany na ramie wózka do wsparcia
koła e-motion. Koła napędzane ręcznie mogą być nadal używane

Ile może ważyć osoba używająca ą e-motion?
E-motion jest zaprojektowany dla maksymalnej wagi osoby 286
lb / 130 kg, bez względu na rodzaj stosowanego wózka.
Ile waży e-motion ?
2 koła (24 funty / 11 kg każde)

W jakiich rozmiarach i z jakim wyposażeniem dostępne są koła e-motion
- Rozmiar kół: 22" or 24"
- Ciągi: Stal nierdzewna
- Opony: odporne na przebicia, pneumatyczne opony
(seryjnie), opony failsafe (opcjonanie)
Jakie akcesoria są dostępne do e-motion?
Koła antywywrotne, osłona szprych, ciągi pokryte gumą, uchwyt zdalnego
sterowania, zapasowy akumulator, osłony na ciągi
Jak daleko można podróżować na jednym ładowaniu akumulatora?
Inżynieria jazdy zastosowana w e-motion oznacza, że osiągalne zakresy zależą w
bardzo dużym stopniu od odpowiednich warunków użytkowania. Użytkowanie
w pomieszczeniach przy ciągłym korzystaniu z mocy silnika w celu rozpoczęcia
jazdy, kierowania i hamowania znacznie zmniejsza zakres niż jednostajna jazda
na zewnątrz. W sprzyjających warunkach, ładowanie akumulatora może być
wystarczające do odległości około 25 km.

Nasz wniosek co do jakości to gwarancja
bezpieczeństwa!
Producent: Ulrich Alber GmbH, Niemcy certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO
9001.
System Zapewnienia Jakości dla produktów
medycznych zgodnie z DIN EN 46001.

Dostarczona przez Alber ładowarka jest połączona z dwoma kołami e-motion,
które stają sie w pełni naładowane w ciągu 6 godzin.
Jak ładować e-motion?
E-motion nie ma określonego maksymalnego poziomu prędkości. Uzyskana prędkość
zależy od siły ruchu napędowego, jak w przypadku wózków napędzanych ręcznie. Emotion wspomaga napędzanie ręczne do 6 km/h.

Informacje na temat wagi: M15
Maks.waga użytkownika: 130 kg
Maks.waga całkowita: 180 kg(w tym
koła e-motion,wózek, napęd)
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