
SmartDrive 
z PushTrackerem E2



Wspomaganie
na żądanie
Napędzanie ręcznego wózka inwalidzkiego 
obciąża barki i prowadzi do powstawania ura-
zów przeciążeniowych. SmartDrive jest lekkim 
napędem wspomagającym, ułatwiającym po-
konywanie pochyłości oraz jazdę na większe 
odległości bez przeciążania ramion. Wybór 
kilku opcji sterowania oraz technologia śle-
dzenia aktywności użytkownika ułatwiają do-
bór rozwiązania minimalizującego codzienne 
obciążenia.

W połączeniu z PushTrackerem E2 i przycis-
kiem Switch Control SmartDrive zapewnia do-
datkową elastyczność, wygodę oraz możliwości 
sterowania, aby wspomagać Cię w aktywnym 
trybie życia.

Ergonomiczna konstrukcja pozwala 
na szybkie podłączanie do szerokiej 
gamy wózków inwalidzkich.

5,5 kg – najlżejszy tylny 
napęd na świecie.

Konstrukcja OmniWheel umożliwia napędowi SmartDrive 
wystartowanie z dowolnej pozycji przy zachowaniu 
optymalnej przyczepności i zwrotności.



Wybierz większe możliwości
SmartDrive wspiera Twój aktywny styl życia. Dostarcza Ci energii, 
oszczędzając Twoją własną. Przy pomocy jednego przycisku, klepnię-
cia czy gestu możesz przyspieszyć w dowolnym miejscu i momencie.

Kiedyś z wielu rzeczy musiałam rezygnować, 
ponieważ nie wystarczało mi na nie sił. Teraz 
dzięki SmartDrive mogę objechać cały targ, 
zrobić na nim zakupy, spotkać się z przyja-
ciółką na kawie i wyprowadzić psa, wciąż za-
chowując energię do zrobienia wielu innych 
rzeczy po powrocie do domu.

Julie M., użytkowniczka SmartDrive 



Ekran dotykowy czyni PushTrackera 
jeszcze bardziej komfortowym 
w użytkowaniu.

8 razy 
pewniejsze 
połączenie 
Bluetooth.

Możesz szybko zmieniać 
wszelkie ustawienia wspomagania.

Włączaj 
i wyłączaj 

napęd.

Monitoruj 
wykorzystanie

systemu

Zmieniaj 
ustawienia 
prędkości.

PushTracker E2
Zaprojektowany z myślą o doskonałej komuni-
kacji, PushTracker E2 został wielokrotnie prze-
testowany pod kątem niezawodności. Dowie-
dziono jego wyjątkowej trwałości. PushTracker 
E2 czyni korzystanie ze SmartDrive łatwiej-
szym niż było kiedykolwiek wcześniej. Dzięki 
technologiom sterowania aktywowanego ge-
stami oraz monitorowania aktywności możesz 
uruchamiać SmartDrive jednym dotknięciem, 
bez potrzeby sięgania do ciągów kół i pchania 
ich.



Aplikacja 
PushTracker
Na codzień SmartDrive zwiększa 
mobilność użytkownika ręcznego 
wózka inwalidzkiego, a aplikacja 
PushTracker generuje statystyki 
aktywności pozwalające na opty-
malne wykorzystanie energii oraz 
dbanie o zdrowie. Możesz śledzić 
i analizować przebyte odleglości, 
czas poruszania się, a także liczbę 
pchnięć ciągów kół.

Przycisk 
SwitchControl
SwitchControl to kolejna, progra-
mowalna opcja sterowania na-
pędem SmartDrive. Przyciskiem 
można w każdej chwili aktywować 
napęd albo włączyć tryb stałego 
poziomu wspomagania. Umożli-
wia to szerszej grupie ludzi korzy-
stanie ze SmartDrive, a w połącze-
niu z PushTrackerem E2 zapewnia 
elastyczność i wygodę.
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Discovery Stamina Performance Expert

Produkty

Komu polecane? Nowi i aktywni 
użytkownicy

Opiekunowie, dzieci 
i osoby starsze

Aktywni użytkownicy bez 
potrzeb analizowania

Aktywni użytkownicy 
lubiący nowe technologie

Aplikacja *podstawowe opcje

Aktywny trening

Wspomaganie  
na żądanie

Oszczędzanie 
barków i energii

Aktywowanie
gestem ręki

Inteligentna  
integracja urządzeń

*

Łatwe włączanie

PushTracker E2
Sterowanie napędem 
SmartDrive – ekran 
dotykowy oraz wiele 
opcji ustawień.

SmartDrive MX2+
Wspomaganie w pokonywaniu 
wzniesień, podjazdów, grubych 
dywanów i długich dystansów.

SwitchControl
Przycisk z dodatkowymi  

opcjami sterowania  
napędem SmartDrive.

Zwiększ swoją mobilność  
odpowiednio do własnych potrzeb
SmartDrive zapewnia użytkownikom ręcznych wózków inwalidzkich 
większą niż kiedykolwiek wcześniej możliwość przemieszczania się. 
Sprawdź sam i zdecyduj, jak najlepiej  wykorzystać swoje możliwości, 
łącząc odpowiednio nasze rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie.



Wymiary  46,9 x 52,2 x 12,9 mm

System operacyjny Wear OS by Google™

Kompatybilność Android™, iPhone™

Napięcie 
znamionowe

3,9 V

Ładowanie 415 mA-h

Bezprzewodowa Bluetooth / BLE 2,4 GHz (2,402 do 
2,480 GHz)

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (2,412 do 
2,472 GHz)

GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz 
(1,559 to 1,610 GHz)

Bluetooth LE FCC ID 2AP42-WG12026

IC ID 24006-WG12026

Wodoodporność 5 ATM (pływanie, do 50 m)

Szerokość paska 22 mm

Materiał opaski Silikon (wymienny) - bez lateksu, 
całkowicie biokompatybilny

Materiał koperty Poliwęglan

Wyświetlacz AMOLED (400 x 400 pikseli)

Wymiary Długość:
Szerokość:
Wysokość:

 389 mm  
 141 mm
 242 mm

Waga 5,7 kg 

Waga użytkownika Od 14 do 150 kg  

Zasięg*  Do 19,8 km

Moc silnika 250 W (bezszczotkowy, prąd stały)

Maksymalna prędkość 8.8 km/h

Odporność termiczna Od -25°C do 50°C

Kompatybilne 
typy wózków

Rama sztywna, składana, odchylana, 
jednoręczna i inne

Średnica kół 22”, 24”, 25”, 26” 

Gwarancja 2 lata

Bluetooth LE FCC ID
IC ID

 QOQBT113
 5123A-BGTBLE113

HCPCS E0986

* Pomiar wydajności będzie się różnił w zależności od wagi użytkownika, rodzaju 
wózka, warunków jazdy i zużycia akumulatora.

SmartDrive został przetestowany i spełnia wszelkie wymagania norm ANSI/RESNA 
dla wózków inwalidzkich - cz. 1 i 2 oraz EN 12184.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i dbania o napęd można znaleźć w instrukcji
obsługi.

opaska sterująca

Uwaga: dołączenie napędu SmartDrive może wpłynąć na charakterystykę wózka inwa-
lidzkiego podawaną przez jego producenta.
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