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PRZESUWANIE GRANIC.
W dzisiejszym świecie jedna rzecz liczy się ponad wszystko - mobilność.
Dlatego potrzebujemy środka transportu, który jest dostosowany do naszego
dynamicznego stylu życia: wydajnego, inteligentnego i przyjemnego w
jeździe.

Innowacyjna technika jazdy firmy Alber zapewnia wydajne i elastyczne
rozwiązanie dla przyszłej mobilności.

Nowa moc twion oferuje nowe oblicze wolności i maksymalną niezależność.
Silniki elektryczne wyposażone w wiodącą elektronikę cyfrową dostarczają
dodatkowej mocy przy każdym ruchu napędowym. Czujnik zamocowany
do ciągów dokładnie oblicza właściwą ilość koniecznej mocy.
Cichy, stały napęd zapewnia wysoką sprawność i prostą obsługę. Jesteś
aktywny; docierasz do celu szybko, sprawnie i spokojnie.
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POCZUJ SZYBKOŚĆ.
Szybciej i dalej: Dynamiczne silniki napędzają wózek do prędkości 6km/h 
(opcjonalnie do 10km/h). Możesz więc spokojnie poruszać się i cieszyć 
jazdą. Wydajny system odzyskiwania energii oddaje energię z powrotem do 
akumulatora podczas hamowania, zapewniając jej o 10% więcej i pozwalając 
tym samym na większą swobodę.

* Z pakietem Mobility Plus. Należy przestrzegać przepisów z poszczególnych krajów o ruchu drogowym.
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POCZUJ NIEZALENOŚĆ!
Samochody odgrywają kluczową rolę w "świecie mobilności". Stały się 
naszymi nieodzownymi towarzyszami. Zaawansowana technologia twion 
tworzy idealne połączenie samochodu czy innego środka transportu 
publicznego z maksymalną elastycznością. Koła można łatwo zdemontować 
po naciśnięciu przycisku w celach transportowych. W doborze materiałów, 
szczególną uwagę zwrócono na wagę. Zostały wykorzystane wysokiej 
wytrzymałości stopy aluminium, najlepszej jakości tworzywa sztuczne i 
najnowsza technologia cyfrowa silnika 

Wynik: Lekkie, bo ważące 6 kg koła * razem z akumulatorami.

* W zależności od wersji wyposażenia.
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INTELIGENTNE POŁĄCZENIE     
Smartfony, mocno zakorzenione w naszym nowoczesnym społeczeństwie,
stały się centrami komunikacyjnymi i organizacyjnymi.  Logiczne, że 
Alber oferuje również swoje usługi cyfrowo. Wystarczy pobrać aplikacje 
twion Mobility  za darmo ze sklepu Google Play na wszystkie smartfony z 
systemem Android i można korzystać z usługi w każdej chwili. Na 
przykład, jeżeli wymagany jest przegląd, obsługa diagnostyczna. Może ona 
również pomóc w lokalizacji błędu w kołach oraz, jeśli to konieczne, 
udostępnić bezpośredni kontakt do naszego serwisu. Z opcjonalnym 
pakietem Mobility Plus, można użyć jeszcze więcej funkcji w aplikacji i 
komunikować się bezpośrednio z kołami twion za pośrednictwem 
smartfona. W ten sposób można także otrzymać wszystkie ważne 
informacje, takie jak:  przebyta odległośc, poziom naładowania 
akumulatorów lub spalonych kalorii. Dla bardziej wymagających, jest 
możliwe stworzenie własnego, osonistego profilu sportowego. Twoje 
przebyte trasy moga być monitorowane, rejestrowane i zapisywane przez 
GPS.

Pakiet Mobility Plus dostępny u dealera.

Aplikacja twion: dostępna 
w Sklepie Google Play 
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Dla smartfonów z 
sytemem 
Android

Blue Drive
Zdalne sterowanie

Informacje
na temat jazdy

Wirtualne Biuro Obsługi

PIERWSZY NA ŚWIECIE 
BLUEDRIVE

Innowacyjna funkcja BlueDrive pozwala wózkowi wyposażonym w 
koła napędowe twion być zdalnie sterowanym przez Smartfona*. 
Wbudowane czujniki sprawiają, że niewielkie nachylenie Smartfona 
w wymaganym kierunku jazdy wprawia wózek w ruch. Wirtualny 
joystick jest dostępny jako alternatywny sposób sterowania.

* Ze względów bezpieczeństwa, funkcja BlueDrive może być stosowana wyłącznie bez osoby na wózku w celu swobodnego 
ustawienia/ pozycjonowania wózka.

Funkcje pakietu Mobility Plus:

Ustawienia Tryb cichyKonfiguracja jazdy Tryb Tour
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W pigułce:

Prędkość: do 6km (opcjonalnie do 10 km/h z pakietem Mobility Plus)

Zasięg: 12-20 km 

Łączność: Blietooth (smartfony z systemem Android)

Technologia akumulatorów:ogniwa litowo-jonowe bezobsługowe, 36 miesięcy gwarancji *) 

Technologie: BlueDrive, EasyConnex, odzyskiwanie energii

*Opcjonalnie
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WYGLĄD
Ekskluzywne, proste i doskonale uformowane. Każdy szczegół kół 
systemu twion hipnotyzuje swoim wyglądem. Mieszanka płynnego 
przejścia i charakterystycznej kombinacji kolorów. Przetwarzanie wysokiej 
jakości, a jednocześnie intuicyjny i łatwy w obsłudze. Alber wyznacza 
najwyższe standardy jakości użytych materiałów i konstrukcji.
Ponadto, Alber oferuje dwa różne kolory i specyfikacje opon zapewniając, 
by każde życzenie co do wyglądu zostało spełnione. 
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ELEKTRYZUJĄCE
Inną, zupełnie nową cechą jest zastosowanie innowacyjnej 
wtyczki ładowania EasyConnex. Korzystając z siły 
magnetycznej,  automatycznie znajduje właściwą pozycję 
wtyczki. Gniazdo ładowania na kole jednocześnie działa 
jako przełącznik ON / OFF, zapewniając dopracowaną do 
perfekcji zintegrowaną wielofunkcyjność . Zawiera 5 diod 
LED informujących o stanie naładowania akumulatora. 
Po zaledwie około 4 godzinach ładowania, co najmniej 
80% pojemności jest jeszcze dostępne.
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ELEASTYCZNY
Twion nadaje się do prawie każdego standardowego aktywnego wózka. 
Oznacza to, że istniejące, indywidualnie dostosowane wózki inwalidzkie 
mogą być nadal używane. Jest to możliwe dzięki małemu, lekkiemu 
wspornikowi, który jest mocowany do ramy wózka.
Szybki system uwalniania (system z szybkozłączkami) ośki jest łatwy w 
obsłudze i zapewnia elastyczne współdziałanie kół napędzanych ręcznie i 
kół twion. Oznacza to, że wymagany rodzaj napędu jest dostępny w 
każdej chwili: manualnie lub z E-Power!
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Ulrich Alber GmbH 
Vor dem Weißen Stein 21 
72461 Albstadt 
Niemcy
Telefon +49 (0)7432 2006-0
Fax + 49 (0)7432 2006-298
info@alber.de 
www.alber.de

Zeskanować kod QR w 
celu otrzymania dalszych 
informacji.




