
Vårdarstyrt drivaggregat för rullstolar
Alber viamobil är inte bara ett hjälpmedel för påskjutning av rullstolar, 
utan även en effektiv enhet för bromsning av rullstolen i nedförsbackar. 
Backar med en lutning på upp till 18 % klaras av på ett säkert sätt utan 
fysisk kraft från vårdaren. Den kraftfulla motorn på viamobil är stark 
nog att klara en brukarvikt på upp till 160 kg. Intelligent teknik som 
moderna Lithium-Ion batteri och det innovativa EasyConnex Magnetic 
Plug System gör viamobil till ett drivaggregat i en helt egen klass. 
viamobil passar till nästan alla rullstolar och är inte bara enkel att 
använda, utan även säker, tack vare den patenterade säkerhetsbrytaren 
som underlättar för vårdaren om något skulle inträffa.
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viamobil redo för transport
De kompakta och lätta 
komponenterna är enkla att 
transportera.

Dynamisk drift

Den kraftfulla och starka motorn gör Alber 
viamobil till en tillförlitlig partner på varje 
färd. Det integrerade fjädringssystemet 
ger drivhjulet perfekt grepp. Däcken är 
punkteringsfria, någonting som gör varje 
tur till en njutbar och problemfri upple-
velse. Med en knapptryckning sänks driv-
hjulet och kopplas in automatiskt, och vice 
versa om rullstolen ska köras manuellt. 
Det är mycket enkelt att styra viamobil. 
Drivhjulet sitter i linje med rullstolshjulen, 
vilket gör det möjligt att kontrollera och 
manövrera viamobil utan ansträngning.

Lätt att använda, maximal säkerhet 

Det innovativa EasyConnex Magnetic Plug 
System kopplar automatiskt samman sty-
renheten och laddaren med batteriet. Håll 
helt enkelt den magnetiska kontakten nära 
uttaget och - klick - så är den ansluten och 
låst. Den stora och tydliga skärmen ger 
vårdaren exakt information om kvarvaran-
de batterikapacitet. Den unika och paten-
terade säkerhetsbrytaren i styrenheten 
gör att viamobil kan stanna direkt i kritiska 
situationer, vilket ger maximal säkerhet för 
både vårdare och brukare.

Portabel och mångsidig 

viamobil kan enkelt demonteras till små, 
smidiga komponenter för transport. Tack 
vare lithium-Ion teknik har det kraftfulla 
batteriet en vikt på endast 2,3 kg och 
är därmed mycket enkelt att hantera. 
Det ansluts automatiskt till drivenheten 
med hjälp av magnetisk kraft. viamobil 

kan monteras på nästan alla manuella 
rullstolar. Tack vare sin kompakta storlek 
påverkas inte komfortrullstolens sitsin-
ställningar såsom rygg och tilt negativt.
Endast små fästen behöver monteras på 
stolen för att fästa viamobil.

Styrenhet
Med patenterad säkerhets-
brytare, hastighetsjustering, 
strömbrytare, LCD-skärm, rikt-
ningsväljare

Uthålligt Litium-Ion batteri
Enkelt att ta bort tack vare 
systemet med magnetisk kraft.

Egenskaper och tillbehör
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viamobil drivenhet
Med punkteringsfritt, stadigt 
gummidäck, automatiskt fjäd-
ringssystem för konstant väg-
hållning, eldriven hjullyft

Batteriladdare
Automatisk laddare, laddar upp 
ett tomt batteri på ca 5 h.

Egenskaper och tillbehör

Enkelt dockningssystem för 
rullstol

Monteringssats till rullstol
Tillgänglig för olika typer av 
rullstolar.

Extra handtag
I kombination med standardrull-
stolar för enklare på- och avdock-
ning. 

Tippskydd
Obligatorisk vid lutningar på  
> 8 %.
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viamobil 36V / 6,6 Ah 18% (11% med 
160kg tung 

brukare)

13,5 kg
(drivenhet 10,3 kg)

20 km

160 kg
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2,3 kgmax. 5.5 km/h
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150 W

viamobil


