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BASISMODEL

1520415 Scalamobil S35 programmeerbare elektr. 6050,00

trapbeklimmer bestaande uit: 
- programmeerbare traptrede hoogte, kantelhoek en rolstoelgewicht met gebruiker, 
hetgeen de veiligheid bewaakt van de gebruiker en begeleider door continue 
bijsturing d.m.v. sensoren 
- geschikt voor minimale tredediepte van 11 cm, en een maximale tredehoogte van 
20 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en 
daalsnelheid (6-16 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht 
neerzetten van de wielen
- hoogteverstelbare handgrepen
- automatische remmen zorgen voor extra veiligheid
- incl.onderhoudsvrij accupack 12V - 3,4 Ah
- Acculader Scalamobil

1457771 Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen) 250,00

Totaalprijs S35: 6300,00

BASISMODEL

1521111 Scalamobil S38 programmeerbare elektr. 6500,00

trapbeklimmer bestaande uit: 
- programmeerbare traptrede hoogte, kantelhoek en rolstoelgewicht met gebruiker, 
hetgeen de veiligheid bewaakt van de gebruiker en begeleider door continue 
bijsturing d.m.v. sensoren 
- geschikt voor minimale tredediepte van 11 cm, en een maximale tredehoogte van 
25 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en 
daalsnelheid (6-16 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht 
neerzetten van de wielen
- hoogteverstelbare handgrepen
- automatische remmen zorgen voor extra veiligheid
- incl.onderhoudsvrij accupack 12V - 3,4 Ah
- Acculader Scalamobil

1457771 Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen) 250,00

Totaalprijs S38: 6750,00

BASISMODEL

1520417 Scalamobil S36 programmeerbare elektr. 6200,00

trapbeklimmer bestaande uit:
analoog met S35 maar met vaste zitunit: bevestiging aan rolstoel is niet mogelijk 
- geschikt voor minimale tredediepte van 11 cm, en een maximale tredehoogte van 
20 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en 
daalsnelheid (6-16 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht 
neerzetten van de wielen

1457771
Adapter voor rolwagen
(artikelcode is verschillend per rolwagen)

250,00

Totaalprijs S36: 6450,00

alber® Scalamobil® S35 of S38
Programmeerbare elektronische trapbeklimmer
voor vrijwel alle gangbare manuele rolstoelen
Garantie: Algemeen: 2 jaar  Accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl € 0,33 recupel excl BTW
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CODE Omschrijving
Publieke prijs in €,

6% BTW inbegrepen

BASISMODEL

1520415 Scalamobil S39 programmeerbare elektr. 6650,00

trapbeklimmer bestaande uit:  
analoog met S38 maar met vaste zitunit: bevestiging aan rolstoel is niet mogelijk 
- geschikt voor minimale tredediepte van 11 cm, en een maximale tredehoogte van 
25 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en 
daalsnelheid (6-16 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht 
neerzetten van de wielen

6650,00

1457771
Adapter voor rolwagen
(artikelcode is verschillend per rolwagen)

250,00

Totaalprijs S39: 6900,00

ALGEMENE INFORMATIE
- Merk rolstoel:   ……………………………………………………
- Model rolstoel:   ……………………………………………………
- Zitbreedte: …………………………cm
- Zithoogte: …………………………cm
- Achterwiel maat………………………………………………………
- Trommelremmen :   Ja  Nee 

Montage bij INVACARE, stuur rolstoel naar Loppem 150,00

Montage door de dealer 
(Opgelet de dealer is verantwoordelijk voor de correcte installatie)

ALGEMENE INFORMATIE
SCALASTOEL EN OPTIES

1457913 Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vast frame uitvoering 1050,00

1457912 Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vouwbare uitvoering 1100,00

1457914 Hoofdsteun voor X3 260,00

1456345 Vierpuntsgordel voor X3 met voetgordel 160,00

1464910 Voetgordel 50,00

1456850 Duwhandvaten voor X3 (2 stuks) 150,00

1456343 Veiligheidsgordel voor X3 100,00

ACCU OPTIES

1520389 Accupack 12V - 3,4 Ah 240,00

UNIVERSELE MONTAGE SET ROLSTOELEN

1520414
Scalport X7, universele adapterset voor rolstoelen op S35 ( i.p.v. enkelvoudige 
adapter)

1000,00

VEILIGHEID

1519748
Anti-kip systeem 15 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en 
zitbreedte opgeven)

400,00

1593205
Anti-kip systeem 12 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en 
zitbreedte opgeven) (bij montage van de adapter wordt het bestaande anti-kip 
systeem verwijderd of ingekort. Het nieuwe anti-kip systeem vervangt deze)

400,00

! 12 of 15 mm wordt automatisch bepaald door rolstoeltype
Is de rolstoel uitgerust met een verlengde asplaat? 

 Ja
 Nee

Is de rolstoel voorzien van trommelremmen? 
 Ja
 Nee

Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze danhier 
te vermelden.

alber® Scalamobil® S35 en S38
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