
Duwen zonder inspanning
Het intelligente ErgoDrive concept van de viamobil eco zorgt ervoor 
dat de rolstoel uitermate ergonomisch en moeiteloos voort de duwen 
en af te remmen is. Om vooruit en achteruit te rijden, hoeft u slechts 
de duwstang licht in te drukken of omhoog te trekken. Het is voor een 
ieder eenvoudig te leren. Ook de overige functies van de viamobil eco 
zijn eenvoudig te bedienen.
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De compacte en lichtgewicht
componenten zijn eenvoudig te 
vervoeren.

ErgoDrive - Eenvoud en effectiviteit

Dankzij het intelligente ErgoDrive concept 
is het voortduwen en afremmen van de 
rolstoel nu kinderspel geworden. Een 
sensor in de duwstang bemerkt dat de 
begeleider de rolstoel wil voortduwen en 
activeert het rijmechanisme. Wanneer de 
duwstang naar beneden wordt gedrukt, 
rijdt de rolstoel naar voren. Wanneer de 
duwstang omhoog wordt getrokken, rijdt 
de rolstoel achteruit.

Alles onder controle

Het bedienen van de viamobil eco is 
eenvoudig door het gebruik van een 
draaiknop. Hiermee kan de motor aan- of 
uitgeschakeld worden, kan de snelheid 
worden bepaald en kan de vrijloop 
ingeschakeld worden. 
Het intelligente veersysteem garandeert 
een comfortabele en stille rit, geheel 
automatisch worden de oneffenheden in 
de weg gecompenseerd. 
Bovendien is de viamobil eco een veilige 
partner bij een bergafwaarts traject. 
De automatische remfunctie zorgt voor 
het veilig tot stilstand brengen van de 
rolstoel.

Draagbaar en breed toepasbaar

In enkele seconden is de viamobil eco 
zonder gereedschap te demonteren in 
drie compacte onderdelen die in elke 
kofferbak passen. De viamobil eco 
is eenvoudig te combineren met de 
meeste standaard rolstoelen en is, dankzij 

het slimme koppelsysteem, zonder 
gereedschap en in een handomdraai te 
bevestigen aan de rolstoel. De hoogte 
van de duwstang is in te stellen al naar 
gelang de lengte van de begeleider.

ErgoDrive
De gepatenteerde ErgoDrive 
duwstang is ideaal voor het 
voortduwen van rolstoelen.

Met de draaiknop kunnen alle 
functies worden overzien en met 
één hand worden bediend.

Eigenschappen en opties
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Aandrijfunit met massieve 
banden, innovatieve vering en 
voetpedaal om het wiel omhoog 
en omlaag te bewegen.

Automatische acculader met 
indicatie lichtjes. Laadt de accu 
in zeven uur op.

Eigenschappen en opties

Accu-pack is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Met laad-
aansluiting.

Bevestigingsbrackets verkrijg-
baar voor vele types rolstoelen.

Anti-tippers normaliter aanbevo-
len, voor hellingen van meer dan 
8% verplicht.

Eenvoudig aan de rolstoel te 
bevestigen.

Autolader om het accupack op te 
laden in de auto, 12 - 32 volt. Met 
automatische uitschakeling.

Alber V14

16



Technische gegevens

viamobil eco 24V/9 Ah 10% 19 kg
(drive unit: 10,5 kg)

12 km* 120 kg6 kgmax. 5,5 km/u
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*  De actieradius varieert al naar gelang het terrein waarover wordt 
gereden en de heersende rijomstandigheden. Wanneer de 
rijomstandigheden optimaal zijn (vlak terrein, recent opgeladen accu’s, 
een omgevingstemperatuur van 20° C, gelijkmatig rijgedrag) kan de 
opgegeven actieradius worden gehaald.
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