
SMOOV one.
Doskonałe rozwiązanie dla 
aktywnych użytkowników wózków.
SMOOV to innowacyjny napęd elektryczny, który można 

z łatwością przymocować i odłączyć od wózka Zawsze 

kiedy potrzebujesz dodatkowej mocy. 

Urządzenie zasilające znacząco zwiększa mobilność 

i elastyczność użytkownika. Wygląda jednocześnie 

klasycznie i nowocześnie. 

Ergonomiczna jednostka sterująca jest łatwa w obsłudze 

i może zostać zamontowana po prawej lub po lewej 

stronie.

20 km
Zakres do

16 %
Nachylenie do

7,2 kg
Masa

10 km/h
Przyspieszenie do

NOWOŚĆ



Lataj.

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt, Niemcy
Telefon +49 07432 2006-500
Faks +49 07432 2006-299
contact@smoov.com 45
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Titel

NAPĘD E-DRIVE DO AKTYWNYCH 
WÓZKÓW INWALIDZKICH



Przemieszczaj się łatwo na co dzień.
Oszczędzaj siły ze SMOOV one. Dzięki napędowi elek-

trycznemu codzienne wyzwania, takie jak krawężniki czy 

wsiadanie do autobusu, staną się dziecinnie proste.

Jedzie tam, gdzie Ty jedziesz.
SMOOV one jest idealny do użytku w podróży i pomaga 

Ci zawsze, gdy opadniesz z sił.

Wszystkie rodzaje terenu.
SMOOV one pomaga na nierównych powierzchniach i 

pochyłościach do 16 %.

Zachowaj dłonie wolne, aby korzystać 
z życia.
Dzięki SMOOV one możesz skupić się na tym, co naprawdę 

ważne. Na wycieczkach, w biurze i w mieście. 

 

Dowiedz się więcej na:

www.smoov.com



W Y K O N A N Y  W  N I E M C Z E C H

Dowiedz się więcej o SMOOV one na www.smoov.com lub zgłoś się 

na jazdę próbną:

SMOOV one to doskonałe urządzenie zasilające dla 

aktywnych użytkowników wózków. Dzięki nierzucającemu 

się w oczy wspornikowi do jazdy i jednostce sterującej 

Twój wózek może być nadal sterowany ręcznie: wystarczy 

przymocować i odłączyć.

 

Dzięki zakresowi odległości do 20 km ten pojazd o dużej 

mocy stylowo dowiezie Cię do miejsca przeznaczenia. 

Akumulator można łatwo naładować za pomocą któregoś 

gniazda zasilania.

Dzięki prędkości maksymalnej do 10 km/godz. SMOOV 

stanie się codziennym miłym towarzyszem. Dzięki 

elastycznemu kołu i obrotowemu widelcowi 360° możesz 

nawet pokonywać krawężniki i krawędzie.

SMOOV może zabrać Cię w miejsca, które 

zazwyczaj omijasz. Jest niezawodny na większości 

ukształtowań terenu. Nawet wzgórza i pochyłości o 

nachyleniu do 16 % nie stanowią problemu dla SMOOV.

Żyj jak chcesz — bez ograniczeń.

Podłączone aplikacje
Pobierz teraz.



Po prostu wypełnij formularz 

ze danymi kontaktowymi na 

stronie www.smoov.com

Pracownik zespołu SMOOV lub 

jeden z naszych partnerów zgłosi się 

w celu omówienia dalszych działań.

Wypróbuj, jeśli SMOOV 

one jest właściwym 

rozwiązaniem dla Ciebie. 

Dowiedz się więcej o SMOOV one na www.smoov.com lub zgłoś się 

na jazdę próbną:


