
SmartDrive® MX2+
Behåll din 
självständighet



Öka din självständighet

SmartDrive minskar kraftigt antalet repetitiva påskjutningar 
som du gör varje dag. Detta kan minska trötthet och smärta 
i axlar och armar. 

“Jag kan göra mer och begränsar inte mitt liv, 
eftersom jag inte behöver oroa mig lika mycket för om 
jag har kraft och energi att driva på min rullstol själv hela 
dagen.

Jag kan bära saker, som shoppingpåsar, och behöver inte 
tänka på hur jag ska driva fram min rullstol. SmartDrive 
ger energi att orka göra mer – vilket betyder att man får 
uppleva mer i livet.”   

                 Chelsea Smith, Nashville , USA

Håller dig friskare
Forskning visar att många användare av manuella 
rullstolar upplever smärta i överkroppen. SmartDrive 
hjälper till att hålla dig frisk genom att skydda dina axlar 
från slitage som orsakats av långvariga och repeterande 
armrörelser, och reducerar risken för skador på dina 
armbågar och handleder. 

Eftersom den är lätt och kompakt, kan den enkelt 
monteras eller tas bort. Det behövs inga onödiga 
överflyttningar eller lyft. Allt detta gör att du sparar kraft 
och energi till viktigare saker i din vardag. 

SmartDrive är en lätt, eldriven påskjutsmotor för 
manuella rullstolar. Den ger dig möjlighet att enkelt ta 
dig upp för backar och ramper, över tjocka mattor och  
i stort sett var som helst .

Den är enkel och intuitiv att använda, med hjälp av 
PushTracker-armbandet.

•  Dubbelklicka för att starta. Du kan starta från 
stillastående eller aktivera den medan du kör.

•  Ett enkelklick vid önskad hastighet bibehåller den 
hastigheten och du behöver inte driva på själv.

•  När du är redo att stanna, dubbelklicka då igen  
och bromsa med hjälp av händerna. 

Enkelt!

SmartDrive® MX2+
med PushTracker



Smart design
Med sitt kompakta utförande gör den 
inte rullstolen större. Det ger enkel 
manövrerbarhet i trånga utrymmen. 

PushTracker armband känner av dina rörelser  
Med armbandet kan du enkelt kontrollera din 
SmartDrive, och det spårar och visar även dagliga 
aktiviteter.

Appen PushTracker ger ännu mer 
information. Allt ansluter sig enkelt för att 
ge dig en fullständig bild av din aktivitet, 
vilket hjälper dig att övervaka vanor, 
reducera skador och kan i slutändan 
förbättra ditt liv.

Lätt, väger bara 5.7 kg
Enkel att montera och 
transportera, dessutom  
är den vattentät!

Omnihjul 
Den rullar lätt och låter dig göra allt som  
du vill göra, som 360 graders svänga, snurra 
och köra på bakhjulen.

Kraftfull
Med ett litiumjonbatteri 
och en 250W motor kan 
du använda den hela 
dagen utan att behöva 
extra laddning.
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Specifikationer

OBSERVERA: Angivna värden är från test med en 150 kgs användare.  
Räckvidd, hastighet, etc varierar beroende av användarvikt och körförhållanden.

Körsträcka (plant/inget motstånd) 19.8 km

Max hastighet (plant underlag) 6 km/h

Max hastighet (6° lutning): 6 km/h

Maximal acceleration: Justerbar upp till 0.6m/s 

Effekt: 250W

Spänning: 36V

Användarvikt: 14 kg till 150 kg

Fungerar i temperatur: -25°C till 50°C

Ljudnivå: 60.7 dB (A)

Total vikt: 6.1 kg

Förväntad livslängd/servicelängd: 5 år

Innehåller BLUETOOTH  LE:  FCC ID

                                                      IC ID

QOQBT113

5123A-BGTBLE113

Total längd: 389 mm

Total bredd: 141 mm

Total höjd: 242 mm

Omnihjul diameter: 193 mm

Omnihjul bredd: 71 mm

Motorenhet vikt: 5.7 kg

Batterityp: Litiumjon

Rullstolstyp: Fast 

Allround 

Komfort

Drivhjul diameter: 501, 540, 559 eller 590 mm

Kompatibel med

SmartDrive MX2+ är kompatibel med de flesta manuella 
rullstolarna, och för användare upp till 150 kg. 


