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 Pf marque o seu pedido com uma cruz      Característica standard      Sem acréscimo     NC:  Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =             kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com   - www.invacare.pt

P.R.P. 
Válido a partir de janeiro de 2023, Acresce IVA à taxa legal em vigor
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É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais 
informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE 
PORTUGAL.

Alber e-pilot P15 - Versão TETRA

1594018

Alber® e-pilot®P15, roda 16“ 
per�l o�-road, velocidade 
máxima 10km/h; suporte tetra 
para travagem e ajuda no 
acelerador

(inclui luzes standard) 6 235,43

1594021

Alber® e-pilot®P15, roda 
16“ per�l o�-road, luzes 
SUPERNOVA, velocidade 
máxima 10km/h; suporte tetra 
para travagem e apoio no 
acelerador

(inclui Luzes SuperNova - luz 
dupla e mais portente) 6 347,78

INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio 
na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)

Suporte tetra para travagem no lado direito, comandos e suporte 
para acelerar no lado esquerdo

Suporte tetra para travagem no lado esquerdo, comandos e suporte 
para acelerar no lado direito

1593107 Opção Alavanca central - para conseguir encaixar o e-pilot apenas 
com uma mão 162,91

ATENÇÃO!  A configuração do e-pilot tem velocidade máxima 10km/h. Para conseguir velocidade 
máxima 20km/h é obrigatório considerar a opção 1592560 (abaixo na tabela)

OPÇÕES OBRIGATÓRIAS

1592290 Kit de fixação para Alber® E-pilot® 
P15

(montagem incluída no caso 
de aquisição em conjunto com 
cadeira INVACARE)

365,14

MONTAGEM Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado 
pela INVACARE) 300,00

Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:

No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou 
KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. 
Para cadeiras novas, por favor registe medidas e 
características no final deste formulário.

No caso de cadeiras de outras marcas, 
pedimos que envie a ficha técnica com 
características da cadeira (marca, modelo, 
medidas da estrutura, opções) 
Por favor registe as características da cadeira 
no final deste formulário.

Numéro de série:

OPÇÕES  

Cores (pode con�gurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/
V7H947y5q)

Branco

1592122 Amarelo torrado

1592123 Vermelho

1592189 Verde lima

1592190 Azul claro

Código Descrição P.R.P. €

Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra
Assistente elétrico para cadeira de rodas manual
Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão /  
12 24 03 - Sistema de direção e controlo
-  Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16“ com 

-  Suporte para Tetraplégico - suporte ergonómico para 
estabilização da mão para auxílio na travagem;

-  Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário 
ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com 
botões (instalado no mesmo lado do acelerador);

-  Velocidade 10km/h (standard) até 20 km/h (opção)
-  Motores de 250 W (650W em pico de performance)
-  Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador 

incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg

1592122  1592123

1592189  1592190

1592191  1592192

1592193  1592194

1592195  1592196

-  Garantia de 2 anos (inclui baterias e 
peças de desgaste)

Info app:
- App Mobilidade gratuita:  conecte-se 
através do Bluetooth ao e-pilot para 
ter o máximo de informações sobre 
a sua viagem (autonomia, velocidade 
instantânea...)
-  opção app Pack Mobility Plus  

(através da sua conta app) :  
dê ao seu e-pilot uma outra dimensão:

-  Velocidade máxima de 20 km/h e Cruise 
Control

-  Sistema de navegação integrado
-  Notificação de chamadas a receber ou 

SMS no ecrã (apenas com Android)

1593107

Alber®Alber®
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93

Angulo da estrutura frontal :  ………..............……….°

Medida do assento ao patim : ………………………....... cm

Tipo de patim:   ……………………….......

Tipo de travão:   …………………......…….

1592191 Laranja

1592192 Roxo

1592193 Vermelho cereja

1592194 Verde esmeralda

1592195 Azul escuro

1592196 Antracite

OPÇÕES / ACESSÓRIOS

1592560

OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON
(Ao escolher esta opção é fornecido um módulo  
display extra já programado para 20km/h e com o  
controlo de velocidade automático ativado)

421,31

1593079 Kit de tração
(Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil 
extração junto do eixo da roda) 
Inclui hardware de montagem

314,58

1592281 Suporte frontal KLICKfix® (obrigatório escolher para montar 
acessórios na parte frontal) 168,53

1592278 Cesto dianteiro preto deve escolher em combinação 
com 1592281 89,88

1592277 Cesto dianteiro preto com 
bolinhas coloridas

deve escolher em combinação 
com 1592281 89,88

1592282 Suporte traseiro KLICKfix® (obrigatório escolher para montar 
acessórios na parte traseira) 168,53

1592276 Mochila pequena com fecho deve escolher em combinação 
com 1592282 56,18

1592284 Suporte de Garrafa deve escolher em combinação 
com 1592282 50,56

1592173
Luzes Supernova (luz dupla e mais potente)
Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes 
Supernova

168,53

1592726
Bateria extra 7.8 Ah, (281 Wh): Em conformidade para transporte 
aéreo, aprovada pela IATA        
Até 20 km de autonomia     

898,80

1592097 Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh) 1067,33

1591872 Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz 168,53

1592285 Luz traseira para encosto 50,56

1592914 Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta   202,23

1593452 Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot 
e resguardar do pó e outro tipo de sujidade) 235,94

 Alber ® E-Pilot® P15

Código Descrição P.R.P. €

1592284      1592173

1592286      1592287

1592285

Largura da cadeira:   …………………………… cm  
(Medida de exterior dos tubos do chassis)  

Altura dianteira da cadeira:  ……………….......…….. cm 

Altura traseira da cadeira  ……………….......…….. cm 
(Medida de exterior dos tubos do chassis)

1592281      1592278

1592277      

1592282      1592276

1592914

1593079

1593452

Luz standard                  Luz Supernova


