
AANKOPPELMOTOR VOOR 
MANUELE ROLSTOELEN

SPEED
 UP
YOUR  
 LIFE.
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ONTDEK HET DESIGN
De eerste indruk is overtuigend. De nieuwe e-pilot aankoppelmotor transformeert uw manuele rolstoel 

binnen enkele seconden tot een elektrische handbike. Het vraagt slechts een paar eenvoudige stappen 

om de e-pilot aan uw rolstoel te bevestigen. Het zoeken naar een parkeerplaats of de vervelende overstap 

in en uit de auto zal niet meer nodig zijn. Het stevig frame, de geïntegreerde batterij en het krachtig 

aandrijfwiel zorgen voor een sportief design met uitstekende ergonomie. Het grote voorwiel zorgt ervoor 

dat u eenvoudig hobbels en obstakels kunt nemen, zoals stoepranden. Kortom: de e-pilot biedt een 

milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief met maximaal rijplezier!
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GA WAAR
U WILT...
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U WILT...
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Met easyNavi kunt u uw bestemming eenvoudig 

bereiken via een rolstoelvriendelijke route. Meer 

informatie hierover kunt u vinden op pagina 16.
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Maak een uitstap naar de stad, bezoek vrienden of ga even met de hond naar 

buiten: de e-pilot maakt het mogelijk. Zelfs langere afstanden zijn geen 

probleem dankzij de sterke batterij. Wanneer u uw bestemming bereikt, 

koppel de e-pilot eenvoudig los en gebruik vervolgens uw manuele rolstoel 

zoals gewoonlijk.

MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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BEHEERS
UW ROUTE...
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BEHEERS
UW ROUTE...
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GENIET VAN DE VRIJHEID
De e-pilot biedt u een nieuwe vorm van mobiliteit. Dankzij het grote voorwiel kunt u uw opties verder 

uitbreiden: een aardeweg of kasseien zijn niet langer obstakels. Zelfs over een stoeprand rijden, vormt 

geen probleem. De hoge richtingsstabiliteit is het resultaat van een uitstekende afstelling van het 

onderstel. Overschrijd grenzen en geniet van uw vrijheid!
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GENIET VAN DE VRIJHEID
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STEEDS
SNELLER…
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SNELLER…
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MOBILITY PLUS PAKKET FUNCTIES

Rijsnelheid:

tot 20 km/u 1)

Cruise: 

Een echte snelheidsregelaar

easyNavi: Navigatie voor 

rolstoelgebruikers

Telefoon: 

Oproepen op de display 2)

Het Mobility Plus Pakket bevat handleidingen en 

een licentiecode om de extra functies in de gratis 

Mobility App te ontgrendelen.3)

Prijs: 350 euro incl. BTW

Voor Android en IOS

BEREIK SNELLER!
Het optioneel Mobility Plus Pakket brengt u sneller en met rijplezier naar uw bestemming. Dankzij de combinatie van 

de Mobility App en de smartphone, krijgt u toegang tot een rolstoelvriendelijke navigatie en een snelheidsuitbreiding 

tot 20 km/u. De cruise control maakt de rij-ervaring compleet, zelfs voor lange afstanden.

1) De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Er mag enkel op privéterein gereden  worden bij   
 snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en zijn verkoopspartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.
2) Enkel met Android.
3) Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.
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MOBILITY PLUS PAKKET:

HANDIGE FUNCTIES 
WANNEER U OP PAD BENT 

-  Verhoog de maximale rijsnelheid tot 20 km/u 1)

-  Nieuwe dynamische rij-ervaring met de e-pilot

-  Een ingestelde snelheid aanhouden

-  Eenvoudig instelbaar in stappen van 1 km/u 

-  Eenvoudige navigatie met rolstoeltoegankelijke 

routekeuzes

-  De eerste geïntegreerde navigatie in een 

 aankoppelmotor

1) De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Er mag 
 enkel op privéterein gereden worden bij snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en zijn verkoopspartners  
 zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

RIJSNELHEID CRUISE EASYNAVI



e-motione-�xe-pilottwion
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Download de Mobility App op uw smartphone 2) en krijg toegang tot een schat 

aan informatie in één oogopslag. Daarnaast bevat de Mobility App waardevolle 

tips en tricks voor het dagelijks leven met uw e-pilot.

GIDS: 

- Beknopte gebruiksaanwijzingen

- Foutmeldingen en voorgestelde oplossingen

- Lijst met gespecialiseerde dealers wereldwijd

COCKPIT: 2)

- Toont het resterend vermogen en de actieradius

- Kilometerteller

- Registratie van afgelegde afstanden

DE E-PILOT MOBILITY APP
DE SLIMME HELPER WANNEER U OP PAD BENT

Gratis Download

2) Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.

 en App Store® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple inc.
 en Google Play® zijn geregistreerde handelsmerken van Google inc.
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Het sportief, dynamisch voorkomen van de e-pilot wordt benadrukt door de 

aantrekkelijke designkleuren. Personaliseer uw e-pilot volgens uw wensen en 

voorkeuren. Alle beschikbare kleuren 1) zijn te vinden op www.alber.de.

PERSONALISEER UW E-PILOT



| 19 

1) Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier   
 afgebeelde voorbeelden. We behouden ons het  
 recht om de kleurenselectie te wijzigen op 
 basis van beschikbaarheid.
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Zelfs in de standaardversie biedt de e-pilot vele handige functies, zoals twee remmen, lichten, claxon, eenvoudig 

afneembaar batterijpakket, USB-aansluiting voor het opladen van uw smartphone. Met een breed gamma aan 

accessoires, kunt u uw e-pilot aanpassen aan uw behoeften. Ontdek alle accessoires op www.alber.de.

MOGELIJKE UITBREIDINGEN
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ACCESSOIRES

01 | Boodschappentas  02 | Supernova Voorlicht  03 | Compacte Tas

04 | Handhulp voor aandrijving  05 | Veiligheidspakket  06 | Achteruitkijkspiegel  

07 | Achterlicht  08 | Flessenhouder  09 | Bagagedrager
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DETAILS

KOPPEL EN ONTKOPPEL IN SLECHTS

5 SECONDEN

2. Druk naar voren om de positie te vergrendelen en ga vooruit.

Bevestig eenvoudig aan de rolstoel

Het modulair montagesysteem maakt de combinatie met verschillende 

rolstoelmodellen mogelijk. Bevestig de e-pilot eenvoudig aan uw rolstoel.

Bevestigingsmiddelen voor de e-pilot

De zwarte aansluitingen zijn bevestigd aan de zitbuizen van de rolstoel. De 

koppelingssteun is afneembaar. Uw rolstoel blijft opvouwbaar. Afhankelijk 

van het type rolstoel, voegt deze bevestiging 600 tot 900 gram toe aan de 

rolstoel.

Koppel en ontkoppel in twee stappen:

1. Trek en vergrendel de positie.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht 100 kg 

Max. belastend gewicht (stoel en gebruiker) 135 kg

Max. veiligheidshelling tot 10%

Remvermogen tot 15%

Rijsnelheid 1) tot 20 km/u (met het Mobility Plus Pakket, zie pag. 16)

Actieradius 
Afhankelijk van het grondoppervlak, het gewicht van de persoon, temperatuur en terrein tot 50 km

Totale gewicht 18,4 kg 

Totale gewicht zonder batterijpakket 15,5 kg

Besturings-
element 2:
AAN/UIT, Menu, 
Snelheid selectie/
Achteruitvers-
nelling, Tour data

Kleurenbeeldscherm Oplaadaansluiting

Smartphone

Rem 1 Besturingselement 1: 

Claxon/Lichten

Rem 2 Gashendel

1) De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt 
 af van de lokale verkeersregels. Er mag enkel op privéterein   
 gereden worden bij snelheden boven de 6 of 10 km/u. Alber en 
 zijn verkoopspartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-
 naleving van de nationale verkeerswetgeving.

Voldoet aan de EU Richtlijn inzake 
Medische Hulpmiddelen 93/42/EWG 



Geproduceerd in Duitsland door de marktleider in hulpaandrijvingen 

voor rolstoelen.

U KUNT OP DE E-PILOT VERTROUWEN

De e-pilot is een product van het bedrijf Alber, de specialist op vlak 

van draagbare en gebruiksvriendelijke mobiliteitshulpmiddelen. 

Onafhankelijke instellingen hebben de e-pilot getest en beoordeeld 

op duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Veiligheidstesten staan bij ons op de eerste plaats – bijvoorbeeld 

door de TÜV: bij Alber ontvangt u altijd geteste productveiligheid 

volgens de meest recente richtlijnen voor medische producten.

De e-pilot voldoet aan de Richtlijn 93/42/EEC en Wijzigingsrichtlijn 

2007/47/EC voor Medische Hulpmiddelen en is op vrijwillige basis 

getest door TÜV Süd, volgens de momenteel geldende versie van de 

productnorm EN 12184.

Onze kwaliteitseis: uw veiligheid! Ons bedrijf is gecertificeerd volgens 

de huidige norm voor kwaliteitsmanagement ISO 13485:2016 voor 

medische apparaten. Wij garanderen een milieuvriendelijke productie 

van onze producten met ons milieubeheersysteem gecertificeerd 

volgens ISO 14001.
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www.alber.de

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem, Belgium
Tel.: +32 (0)50 831010
Fax: +32 (0)50 831011
belgium@invacare.com
www.invacare.be


