
Nunca foi tão fácil empurrar uma cadeira de rodas
O sistema de controlo intuitivo ErgoDrive do viamobil eco faz com 
que seja extremamente fácil empurrar e travar a cadeira de rodas. 
Para deslocar a cadeira de rodas para a frente e para trás só tem de 
carregar ou levantar o volante – este é um movimento natural e por-
tanto ao alcance de todos. Todo o sistema de controlos e comandos 
do viamobil eco partilham da mesma filosofia de facilidade e simpli-
cidade para o acompanhante.
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Viamobil eco preparado 
para o transporte
Os componentes compactos 
e leves são fáceis de 
transportar.

ErgoDrive
O manípulo patenteado e 
com desenho ergonómico, é 
ideal para conduzir qualquer 
cadeira.

Alber

Unidade de controlo
Um botão com rotação para 
um manuseamento mais 
simples de todas as funções.

Características e Opções

ErgoDrive – o manípulo inteligente

Graças ao seu manípulo inteligente 
ErgoDrive, empurrar ou travar uma 
cadeira com o viamobil eco é uma 
brincadeira de crianças. Existe um 
sensor no manípulo que deteta 
quando o acompanhante quer 
mover a cadeira e ativa o sistema. 
Quando se carrega no manípulo a 
cadeira anda para a frente e quando 
se levanta o manípulo esta move-se 
para trás.

Fácil colocação na cadeira

Colocar o viamobil eco numa cadeira 
de rodas é extremamente fácil, até 
para utilizadores de idade mais avan-
çada. Para aplicar na cadeira só tem 
que inserir as fixações do viamo-
bil eco nos encaixes colocados na 
cadeira e colocar os pinos de fixa-
ção – está pronto a funcionar! Todos 
os elementos de fixação são de fácil 
alcance e por isso de fácil utilização.

Dados técnicos*

viamobil eco 24V/9 Ah 10% 18,5 kg

(unidade de  
condução: 10.5 kg)

12 km 120 kg6 kgmax. 5.5 km/h

* Todas as medidas contidas neste catalogo servem de orientação. Estão sujeitas a alterações e correspondem a uma 
configuração standard. Em caso de dúvida contacte o nosso serviço a clientes.
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