
Den stærke og komfortable hjælpemotor
Alber viamobil er for dig, som ønsker det bedste indenfor hjælpemotorer 
til kørestole. viamobil er forsynet med en kraftig motor med overskud 
og en drivenhed, der sikrer god kontakt til underlaget.
Sammen med en overskuelig og problemfri styring, gør det viamobil 
til en let betjent, manøvredygtig og sikker hjælpemotor. Med viamobil 
kommer bruger og kørestol sikkert og komfortabelt fra A til B. Udendørs 
kørsel, bakker og forhindringer klares med lethed og uden besvær for 
hjælperen. viamobil fylder ikke meget under kørestolen, den generer 
ikke hjælperen og den kan monteres på de fleste kørestole. viamobil 
hjælper ikke kun til at køre kørestolen fremad, men hjælper også til ved 
kørsel baglæns eller til at bremse kørestolen ved kørsel nedad bakke. 
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viamobil klar til transport
Den kompakte og lette 
hjælpemotor adskilt og klar til 
transport.

Fleksibilitet

Med viamobil kommer du hurtigt, mere 
behageligt og ganske problemfrit rundt 
i indkøbscenteret, i byen eller i parken. 
Derfor bliver viamobil hurtigt til en 
uundværlig del af kørestolen. 
Med sine kompakte og lette komponenter 
er viamobil let at afmontere og adskille 
i mindre dele, så den kan transporteres i 
enhver bil og tages med på ture.

Maksimal sikkerhed

viamobil er forsynet med nye og 
innovative stikforbindelser, der er lette 
at betjene og som giver maksimal 
sikkerhed. 
Med det nye stiksystem holdes stikkene 
på plads og forbindes automatisk ved 
hjælp af magnetisme. Du skal blot holde 
de magnetiske stik tæt på modparten og 
- klik - så er stikket tilsluttet. 
Systemet er meget let at betjene og 
specielt er det til stor hjælp for senior-
generationen.

Let og intuitiv betjening

viamobil er forsynet med et 
betjeningshåndtag, der giver en let og 
intuitiv betjening af hjælpemotoren. 
Betjeningshåndtaget kan betjenes med 
såvel venstre, som højre hånd uden 
brug af kræfter. Betjeningshåndtaget er 
i ergonomisk design og er forsynet med 

tænd/sluk knap, speeder funktion med 
sikkerhedskontakt, knap til indstilling 
af maksimal hastighed samt forsynet 
med et stort og overskueligt display, der 
giver informationer om batterikapacitet, 
hastighedsindstilling og kørselsretning.
 

Betjeningshåndtag
Indstil hastighed, tryk på 
knappen og hjælpemotoren 
kører. Overskueligt display viser 
batteristatus og køreretning.

Batteripakke
Vedligeholdelsesfri Lithium-Ion 
batteripakke, der let og hurtig 
kan monteres eller afmonteres.

Egenskaber og tilbehør

Alber



viamobil drivenhed
Med punkterfrie dæk, el-drevet 
hjulophæng og et fjedersystem, 
der sikrer bedre vejgreb.

Batterilader
Intelligent opladning af Lithium-
Ion batteriet med automatisk 
frakobling.

Egenskaber og tilbehør

Montering
viamobil monteres og 
afmonteres hurtig og let i 
monteringsbeslagene.

Monteringsbeslag
Der kan leveres monterings- 
beslag til mange forskellige 
manuelle kørestole.

Ekstra håndtag
For lettere på- og afmontering.

Antitip
Anbefales generelt og skal 
anvendes ved kørsel på 
stigninger > 8%.
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viamobil 36V / 6,6 Ah 18%  
(160 kg ~ 11%)

13,5 kg
(drivenhed: 10,3 kg)

20 km

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

viamobil


