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SmartDrive MX2+



SmartDrive gör det möjligt för dig att ha en mer aktiv 
livsstil – den kompletterar den energi du normalt skulle 
behöva använda. Med en enkel knapptryckning eller 
rörelseaktivering kan du få extra kraft när och där 
du behöver den som bäst.

SmartDrive är ett lätt drivaggregat för manuella rullstolar som hjälper 

dig att ta dig uppför sluttningar och ramper, över tjocka mattor, 

långa sträckor och i princip överallt där det är svårt att köra.

Att köra rullstol kan slita på axlarna och orsaka allvarliga problem 

i framtiden. Med SmartDrive minskar du antalet tag du tar och 

minimerar repetitiva rörelser. Den hjälper till att skydda axlarna från 

slitage som orsakas av långvarig och repetitiv framdrivning av rullstol 

och minskar risken för förslitningsskador på armbågar och handleder.

SmartDrive är enkel och intuitiv att använda och matchas med 

valfri styrning: PushTracker E3, SwitchControl, SpeedControl Dial 

eller Apple Watch. 

Extra drivkraft när det behövs

OmniWheel har en patenterad 
konstruktion som fäster i alla 
lägen, bibehåller optimalt 
grepp och gör att du kan ta 
dig uppför sluttningar på 
upp till 17 %

Låg vikt:  
endast 5,7 kg

Den är enkel att ta bort och 
därför perfekt för transport

Flera val av ergonomiska 
handtag för att snabbt 
fästa den på nästan alla 
manuella rullstolar

Olika styrsätt ger dig 
mer kraft – på ditt sätt

Kompatibel med nästan 
alla manuella rullstolar med 
fast eller hopfällbar ram



Ergonomiskt utformad för att passa alla manuella rullstolar. 
Kom igång på bara några minuter med SpeedControls 
enkla installation och förkonfigurerade inställningar. 

Förstärkt kabel  
för extra hållbarhet

Förlängt fäste som tillval 
för ökad justerbarhet

Monteras direkt 
på ramen

SpeedControl Dial

SwitchControl är ett enkelt sätt att styra din SmartDrive med en knapptryckning. Du kan 
använda SwitchControl i tillfälligt eller kontinuerligt läge och eventuellt ansluta en extern 
brytare via monouttag som tillval.

Tillfälligt läge
Din SmartDrive är igång så länge du håller in någon av knapparna.

Kontinuerligt läge
Håll någon av knapparna intryckt för att ställa in hastigheten. När du vill stanna trycker du 
bara på knappen och håller fast i hjulen.

SwitchControl med tillvalet monouttag
Använd ett externt monouttag för att styra SwitchControl, ingen programmering krävs.

SwitchControl

SwitchControl  
monterad på ramen

Lysdioder för att enkelt 
se när SpeedControl 
är aktiverat



Apple WatchPushTracker E3
PushTracker E3 har en 
uppgraderad processor och 
förbättrad batteriprestanda.

• Förinstallerade appar innebär enkel 
installation på några minuter

• Pekskärmsteknik

• Längre batterilivslängd

• Slitstark och vattentät

• Mer responsiv och effektiv

Du kan nu använda Apple Watch 
(serie 5 eller senare) för att styra 
din SmartDrive MX2+.

• Snabb och enkel installation

• Se avstånd och batterinivåer  
i din Apple Watch

• Överlägsen batteriprestanda

• Gratis app från App Store

Apple Watch och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder.

För mer 
information



permobil.se 

Mer kraft – på ditt sätt 

SpeedControl 
Dial

SwitchControl
SwitchControl 

monouttag
PushTracker E3 

Basic
PushTracker E3 Apple Watch

Tillhandahålls av Permobil

Trådbundet alternativ

PushTracker Förinstallerad Full SmartWatch Full SmartWatch

Plug & play

Inställning klar på 5 min

Programmerbar inställning

Ingen laddning krävs

Fungerar med SpeedControl

Fungerar med SwitchControl

Fungerar med monouttag  
för SwitchControl

Inget wifi krävs

Öka eller minska hastigheten 
utan att stanna

Basic

Parkopplad med 
valfri styrning
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