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Alber e-motion M25

Uma cadeira de rodas manual torna possível 
movimentar-se e participar nas atividades 
diárias. Para grande parte dos utilizadores de 
cadeira de rodas é muitas vezes impossível 
conseguir o acesso a todos os locais - mesmo 
com a força física necessária. Passeios, declives 
e subidas são alguns obstáculos muitas vezes 
impossíveis de ultrapassar. O novo assistente 
elétrico Alber e-motion M25 permite que os 
utilizadores de cadeira de rodas mantenham 
e até aumentem o seu nível de mobilidade, ao 
mesmo tempo que proporciona uma variedade 
de benefícios terapêuticos.

Aumentar a liberdade

Ao aplicar um pouco de força nos aros motores, 
vai fazer com que os eletromotores ajudem na 
propulsão da cadeira de rodas. O Alber e-motion 
M25 torna-se extremamente eficaz, em particular 
quando utilizado em subidas ou grandes distâncias. 
Graças ao e-motion M25 a cadeira de rodas 
pode ser também travada com pouco esforço. As 
baterias de iões de lítio permitem o máximo de 
autonomia e consequente independência para o 
utilizador.

A sensibilidade dos sensores pode ser ajustada 
para a roda esquerda ou direita de forma 
independente. Com a app Mobilidade, o utilizador 
conecta-se às rodas do e-motion M25 e seleciona 
um dos quatro perfis de condução. Características 
únicas como controlo de condução automática ou 
programação da inibição de recuar tornam ainda 
mais confortável a condução da cadeira com o 
e-motion M25.

Benefícios terapêuticos

A maioria dos utilizadores sentem dores nos 
braços com evolução degenerativa após uma 
utilização prolongada da cadeira de rodas 
manual. O e-motion M25 ajuda a prevenir essas 
complicações ao reduzir a tensão nos músculos e 
articulações.

Portátil e versátil

Graças ao seu mecanismo de extração rápida, o 
e-motion M25 pode ser desmontado em segundos. 
Com 7.8kg por roda, é um dos dispositivos mais 
leves disponíveis. 

O e-motion M25 pode ser montado em 
praticamente todas as cadeiras de rodas manuais, 
basta aplicar uns pequenos suportes na cadeira de 
forma a montá-lo. As rodas existentes podem ser 
trocadas pela roda do e-motion M25 para permitir o 
completo uso da cadeira de rodas.
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Características e opções

e-motion pronto a ser 
transportado

Os componentes leves e 
compactos são fáceis de 
transportar.

Aro-motor 

O uso do aro motor 
ativa os motores e a sua 
sensibilidade tem 7 graus 
de ajuste.

Baterias 

A última tecnologia de 
iões de lítio proporciona 
excelente autonomia e 
durabilidade. O botão 
on/off serve também 
como entrada para o 
carregador e tem uma 
conexão magnética.

Rodas

Fácil de desencaixar 
da cadeira de rodas. 
Disponível em 22’’, 24’’ 
e 26’’.

Sistema de Controlo 
Ergonómico (ECS)

Indica o estado das 
baterias e permite ligar 
e desligar o e-motion 
M25 a partir da posição 
de sentado. Proporciona 
dois níveis de assistência 
e programa a função de 
inibição de recuar.

Carregador

Carregador automático 
com luz indicadora e 
adaptação automática à 
tensão de rede

Kit anti-volteio

Com função elevatória 
para fácil remoção 
das rodas. Ajustável 
em altura, ângulo e 
comprimento.

Suporte para comando 
ECS

Com mecanismo de 
bloqueio magnético.

Opções de aros motores

Estão disponíveis vários 
tipos de aros motores 
que proporcionam uma 
aderência perfeita (aço 
inoxidável, revestimento 
de borracha, Curve L e 
os Quadro, ideais para 
tetraplégicos)

Opções de pneus

Estão disponíveis várias 
opções de pneus para o 
e-motion M25 (Rightrun 
1’’, Marathon Plus 1’’ e 
ProSpeed 1”).
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Características técnicas

150 kg

Peso max. 
utilizador

15,6 kg 
(cada roda: 7,8 kg)

Peso total

2 x 80 W

Capacidade do 
motor

max. 6 km/h 
Opcional 8,5 km/ 
com Pack Mobility 

Plus

Velocidade

e-motion M25 25 km 
(de acordo com 

ISO 7176)

Autonomia

e-motion M25 App Mobility Plus

Graças à última tecnologia Bluetooth, o e-motion M25 pode ser conectado a todos os smartphones 
comuns. Isto pemite uma vasta gama de funções adicionais e possibilidades que podem expandir 
significativamente os benefícios e espectros de aplicação do e-motion M25.

As funções da app mobilidade estão divididas em três áreas de acesso diferentes:

• Secção profissional para profissionais de saúde e revendedores (gratuito)
• Parâmetros de condução do e-motion podem ser definidos  

para cada utilizador com o uso de um PIN específico.

Secção de cliente (gratuito)

• Seleção de quatro perfis de condução pré-definidos
• Exibição do estado da bateria, velocidade e quilómetros  

percorridos
• Descarga automática das baterias para armazenamento  

ou viagens aéreas
• Mensagens de erro com dicas e soluções

Pack Mobility Plus (opcional)

O Pack Mobility Plus ativa uma vasta gama de funcionalidades  
adicionais na app mobilidade para obter ainda mais benefícios  
do e-motion M25.

Contador
Conta o 

número de 
propulsões 
durante a 
viagem 

ECS
Proporciona 

todas as 
funções do 
comando 

ECS

Velocidade
aumente a 
velocidade 
máx. de 6 
km/h para 
8.5 km/h

Cruise
Mantem a 

velocidade 
constante 
com uma 
simples 

propulsão

Comando
Controlo 

remoto da 
cadeira 

desocupada


