Oplev friheden og
forenkl din hverdag
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E -DR I V E

Frihed og
kontrol
HVAD FÅR JEG NÅR JEG
BESTILLER EN E-Drive?
• 2 Hjul med nav-motor 16”,
20”, 22”, 24”, 25” eller 26”
• 2 stk. anodiserede aluminiums
drivringe
• Antitippere
• Joystick, der nemt programmeres
efter dit behov, enten via joystick
eller via computer
- Standard mode
- Eco mode
- Sport mode
- Accelleration/decelleration
- Hastighed
- Følsomhed
• Batteri og lader
• Batteritaske til montering enten
bag ryglæn eller under sædet
afhængig af model.
• Dansk manual
• 2 års garanti

E-Drive giver dig frihed og mulighed for at styre din manuelle kørestol med et joystick. EDrive er enkel at montere/afmontere og baseret på den nyeste teknologi. Man har
muligheden for at koble E-Drive fra og bruge hjulene manuelt.
E-Drive er designet til brug både ude og inde og er udstyret med 2 stærke motorer der tager
dig derhen hvor du vil. Med en programmering der tilpasses dig, giver det mulighed for at
færdes ubekymret. Joysticket er lavet så displayet også kan ses i sollys og svingbart, så man
kan slå det til siden når man skal ind til et bord.
Kontakt os gerne for at høre om mulighederne med E-Drive og/eller for at få en gratis
demo/afprøvning

T E K N I S K E DATA

Sikring
Maks brugervægt
Maks brugervægt “heavy duty”
Hældning
CE mærkning
Brugsvejledning

24V 120Wx2
NiMH, 24Vx6,7 Ah
Li-ion, 25Vx11,8Ah
7 kg pr. stk.
16 kg (inkl NiMH batteri) ,
17,5 kg (inkl Li-ion batteri)
Ca. 2 cm pr. side
16”, 20”, 22”, 24”, 25”, 26”
6 Bar, 600 kPa
0-6 km/t
NiMH ca. 15 km, Li-ion ca. 35 km
testet efter ISO 7176-4
30 A (flat)
125 kg
150 kg
6° grader
Efter krav til EU-Direktive 93/42/EEG
Se brukarmanual

Joystick
ændring af modstand
Mobiloplader
Skærm
Programmere parametre

Kontaktlös avkänning av single-chip
Spakfjadrar med forskellige motstandsniveauer
Gennem integreret USB port (5V, 500 mA max.)
Tydelig LCD skærm også o sollys
Joystick eller via computer (Smart Tune)

Batteri lader
Beregnet effekt
Ladetid

100 to 240V AC, 50/60Hz
37V. 26A (under laddning)
Normal ladning ca. 2-3 timmar

Motor
Batteri
Hjul
Totalvægt

Øget bredde
Hjulstørrelse
Dæktryk
Hastighed
Maks. distance

ARTIKELNUMMER E-DRIVE
Li-ion

NiMH

Du er velkommen til at
kontakte os på telefon
+45 22434270 eller
mft@decon.dk

16”
20”
22”
24”
25”
26”

MED216
MED220
MED222
MED224
MED225
MED226

16”
20”
22”
24”
25”
26”

MEDL216
MEDL220
MEDL222
MEDL224
MEDL225
MEDL226
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DRIVRINGE
Materiale

Profiler

* Aluminium

ALUMINIUM

RUSTFRI

Rostfritt
Poly kompakt
Poly gele
Max grepp

Standard
rund

Materiale

20”

22”

MED5000
MED5100
MED5200
MED5300
MED5400

MED5010
MED5110
MED5210
MED5310
MED5410

24”

25”

26”

MED5020
MED5120
MED5220
MED5320
MED5420

MED5025
MED5125
MED5225
MED5325
MED5425

MED5030
MED5130
MED5230
MED5330
MED5430

Materiale

16”

20”

Finmønstret
PU-dæk finmønstret
Finmønstret/flex
Grovmønstret 1”
Grovmønstret 1 3/8”

X
* DF2011
X
DP2002
X
DF2011/MS2011
X
X
DF1601/NMF16X1.75 DM2013

* Aluminium
POLY KOMPAKT

16”
X
X
X
X
X

Rostfritt
Poly kompakt
Poly gele
Max grepp

POLY GELE

DÆK

Fint mønster

*

24”

Materiale

PU dæk

Grov mønster

25”

* DF2411

Finmønstret
Pu-dæk finmønstret
Finmønstret/flex
Grovmønstret 1”
Grovmønstret 1 3/8”

22”

DP2401
DF2411/MS2410
DM2413
DM2412

* DF2511

* DF2212

DP2202
DF2212/MS2210
DM2212
X

26”

X
DF2511/MS2510
X
X

* DF2611

DP2602
DF2611/MS2610
X
DM2613

TILBEHØR
Heavy duty

MED-HD-150

Upgradér til brugervægt op til 150kg.
Fælge og eger har stærkere konstruktion

Mountain

MED224-M

Off-road (MTB) hjul, kun tilgængelig I 24”

Batteri
NiMH batteri, 24V x 6,7Ah
Li-ion batteri, 25V x 11,8Ah

MEM2001
XOC-82100-B00

Batteri lader
Lader til NiMH, input 100-240V~, kapacitet 120W
Lader til Li-ion, input 100-240V~, kapacitet 100W

XA4-82107-G2
XOC-8210C-B0

Joystick
Montering på venstre side
Montering for hjælper (bagpå stol)
Parallel arm

angiv mærke og model
angiv mærke og model
XOF-48160-D00

Hjælperstyring
Hjælperstyring -Model enkel – (eksklusiv monteringssæt)

* Standardudstyr til E-Drive

X = icke muligt

MED1200

Parallellarm
bordet og behold joystick i
køreretningen, når det svinges til siden

E -DR I VE
TlLBEHØR
Egerbeskyttere

Spänningsomvandlare

Beskytter for mulighed for at få fingre i klemme i egerne
16’’
20’’
22’’
24’’
25’’
26’’

X
SG2008
SG2208
SG2408
SG2508
SG2608

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen
eller husbilen. Output 230VAC 50Hz 150W.

MED12V

SIMPLEX – intuitiv hjælperstyring
Intuitiv hjælperstyring
Beslag til intuitiv hjælperstyring
(angiv kørestolsmodel)

XOF-482520
IN0020

Nemmere bliver det ikke
for hjælper at køre stolen
rundt. Nem og intuitiv/
naturlig måde at
manøvrere en kørestol på

Antitipper med ”Løft op” funktion
Antitip

TB2000S
Giver mulighed for at ”løfte”
baghjul op, for endnu nemmere
aftagning af motor.

BAT TERIPOSITIONER
Placeringen af batteri afhænger af kørestolsmodel. Altid muligt
med batteritaske monteret på ryglæn. Aktive stole har ofte
mulighed for at have batteriet under sædet. Enkelte stole har
mulighed for at have batteriet monteret nede ved hjulet.
Se vores liste over standard position for batteri og hvilket
beslag der passer til din kørestol på www.decon.dk

JOYSTICK
Svingbarheden af joysticket
gør det nemmere at komme
ind og ud af stolen, samt
giver dig mulighed for at
komme lidt tættere på
f.eks. et bord.
Den maksimale vinkel
afhænger af stolen.

Bagom ryggen

Under sædet*

Ved hjulet

*Denne position er kun muligt med NiMH batteri

ADAPTERSÆT
E-Drive kan monteres på næsten alle
kørestole på markedet. Beslag/adapter kan
findes på hjemmesiden www.decon.dk
under fanen adaptere.

Ekstra tilbehør
Parallelarm til joystick
Giver mulighed for at komme helt
tæt på f.eks. et bord samtidig
med at joyticket vender i
kørselsretningen.

E -DR I V E
B AT T E R I E R

* 1

2

1 = NiMH batteri ca. 15km. kørestrækning
2 = Li-ion batteri ca. 35km. kørestrækning
Begge batterier kommer med oplader. NiMH
oplades i dockingstation, Li-ion kan oplades
enten i/på stolen eller tages ud og lades.
- Normal opladning 2-3 timer, fuld kapacitet)
- Service opladning (gælder kun NiMH batteri) ( 3-13 timer, fuld kapacitet)
Laderen har et indbygget serviceprogram (3-13 timer). Servicelampen blinker
(gul) når batteriet behøver en serviceopladning. (behovet opstår imellem hver
13-26. opladning).
Begge batterier kan vise kapacitet med et enkelt tryk.
På batteriet kan du få simpel information om:

Har du spørgsmål eller vil
du gerne bestille?
+45 22434270 – Vi hjælper dig gerne

Checkliste
för att beställa
⃝ For standardudstyr – se ”Hvad får

- Batterikapacitet
- Batteridiagnose
- Kapacitet ift. nyt batteri

jeg når jeg bestiller en E-Drive”

⃝ Hvis du vil ændre standard

drivringe eller dæk til en anden
model, så oplys gerne om det

⃝ Opgiv hvilken kørestol mærke og

model du bruger, så finder vi det
rigtige beslag til dig.
⃝ Hvor vil du gerne have batteriet

placeret i forhold til din kørestol.

⃝ Angiv om du skal have hjælperstyring

og hvilken model af styring.

Er der noget du er i tvivl om
eller har spørgsmål til, så
kontakt os endelig.

BATTERIER OG FLY
Det er ingen problem at tage dit NiMH batteri med i flyet. NiMH
klassificeres ikke som farligt gods i henhold til IATA (farlig gods regler).
Li-ion batteri kategoriseres som farligt gods, men er normalt ingen
problem at få med, man skal blot kontakte flyselskabet inden man skal
afsted og ved afgang kunne vise et battericertifikat.
Battericertifikat på begge batterier findes og kan downloades via vores
hjemmeside www.decon.dk
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Decon mobility
www.decon.dk
Telefon: +45 22434270
E-mail: mft@decon.dk
Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for tryk, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.
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