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TA iQ FWD / MWD / RWD

®

Apresentação
Os equipamentos TA iQ MWD, TA iQ FWD e TA iQ RWD foram desenvolvidos com um sistema
único de suspensão individual que, além de conseguir acompanhar todas as irregularidades
do piso, permite ultrapassar obstáculos que se tornariam difíceis de transpor, se fosse
utilizado outro tipo de suspensão. Os rodízios estão montados num sistema inteligente
de hidráulico e molas, de forma a suavizar as oscilações ou as vibrações, suportando
e distribuindo o peso de forma precisa. A par disso, nestes modelos, as baterias estão
colocadas de forma estratégica (uma à frente e outra atrás), fornecendo uma estabilidade
incomparável.
Todas as cadeiras de rodas elétrica TA iQ foram desenvolvidas sob criteriosos padrões de
produção, distinguindo-se, dentro do mercado, como uma gama de excelência. Estas, de
forma a suprir quaisquer necessidades de utilização, podem ser configuradas com vários
acessórios e funções elétricas, tais como: basculação do assento, reclinação do encosto,
elevação do assento, patins elevatórios ou kit de luzes.

Saiba que...
Os equipamentos TA iQ são compatíveis com vários sistemas de posicionamento, como o Spex ou o Axiom, e com todo o tipo de comandos
elétricos e especiais, adaptando-se às mais diversas demandas.
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TA iQ fwd

®

características
A cadeira de rodas elétrica TA iQ FWD
promete uma condução extremamente suave,
sagaz e superior, garantindo e elevando as
potencialidades de uma vida em movimento.
Se por um lado, o design único e compacto
conferem-lhe um aspeto atrativo, por outro, a
suspensão individual, em todas as rodas, ajuda
a garantir um desempenho revolucionário, em
qualquer ambiente.
Neste modelo, as rodas motrizes (as maiores)
estão posicionadas à frente da cadeira,
proporcionando uma excelente capacidade de
giro (65 cm). A tração frontal é adequada
para rampas rasteiras ou curvas fechadas,
facilitando a condução do equipamento e a
aproximação do mesmo de bancadas, mesas,
etc., o que, por sua vez, ajudará a agilizar a
rotina diária do utilizador.
Vem equipada com giroscópio, o que permite
corrigir a trajetória, proporcionando uma
performance de condução de excelência e
direcionada.

especificações técnicas

TA iQ FWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

82 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

30 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

65 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

155 kg

Especificações
01

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.
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Tração frontal

Basculação do assento

TA iQ mwd

®

características
A cadeira de rodas elétrica TA iQ MWD
distingue-se pela condução estável,
intuitiva e dinâmica. Neste modelo, as rodas
motrizes (as maiores) estão posicionadas no
centro da estrutura e as mais pequenas vão
assegurando a estabilidade do mesmo, tanto
à frente como atrás. Por estar equipado
com tração central, mantém uma excelente
performance em qualquer tipo de ambiente
(interior ou exterior).
Devido ao raio de giro mais curto (45 cm),
consegue deslocar-se e virar, sem dificuldade,
em espaços apertados. Já a suspensão
individual, que abraça todas as suas rodas,
proporciona uma experiência de condução
extremamente suave e fácil de controlar,
maximizando a experiência de autonomia
do utilizador.

Especificações
especificações técnicas

TA iQ MWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

88 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica
Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

45 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

155 kg

01

Basculação do assento

30 cm
45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02

Tração central
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TA iQ rwd

®

características
Polivalente, compacta e ágil: estas são
algumas das características-chave que
ajudam a descrever a cadeira de rodas TA
iQ RWD. Graças à sua tecnologia e robustez,
a eficiência da condução mantém-se,
independentemente do terreno ou dos
obstáculos.
Neste modelo, a maior parte do peso fica
sobre as rodas motrizes (as maiores),
facilitando o controlo do equipamento,
mesmo a velocidades mais altas ou em
declives acentuados. A tração traseira
é extremamente intuitiva e simples de
gerir. Por esse motivo, a experiência de
locomoção do utilizador destacar-se-á
pela suavidade, mesmo quando o piso for
mais irregular.

Especificações
especificações técnicas

TA iQ RWD*

Largura do chassi

63 cm

Comprimento
sem patim

78 cm

Altura do assento ao chão

38 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

30 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

63 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h ou 13 km/h

Autonomia

40 km (aprox.)

Baterias

2 x 80 Ah

Peso máximo
do utilizador

140 kg

Peso total

150 kg

01

Basculação do assento

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.
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Tração traseira

TA Mini wave

®

características
A TA Mini Wave destina-se a utilizadores
que pretendam uma cadeira de rodas
elétrica mais compacta e pequena, mas que
mantenha a potência.
Este modelo possui um reduzido raio de
giro (45 cm), o que facilita a sua utilização
em ambientes interiores. A par disso, como
apenas tem 56 cm de largura, é a cadeira
ideal para passar por passagens estreitas e
em espaços mais curtos.
A elevação elétrica do assento (32 cm) irá
fazer com que o utilizador tenha um melhor
alcance e uma maior autonomia. Além
disso, devido ao alcance da báscula, a TA
Mini Wave permite a mudança das posições
sentadas, ao longo do dia, proporcionando
mais conforto e tolerância postural.

especificações técnicas

TA Mini Wave*

Largura do chassi

56 cm

Comprimento
sem patim

69,5 cm

Altura do assento ao chão

40 cm

Reclinação do encosto

manual ou elétrica

Elevação do assento
elétrica

32 cm

Basculação do assento
elétrica
Raio de giro

45 cm

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

15 km (aprox.)

Baterias

2 x 38 Ah

Peso máximo
do utilizador

125 kg

Peso total

102 kg

Especificações
01

Basculação do assento

45º

*Pode ser personalizada com várias cores.

02

Tração frontal

Saiba que...
À semelhança dos restantes modelos TA iQ, a Mini Wave é compatível com vários sistemas de posicionamento, como o Spex ou o Axiom, e com
todo o tipo de comandos elétricos e especiais, adaptando-se às mais diversas demandas.
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ichair meylife
características
A iChair Meylife é uma cadeira de rodas de alta
qualidade, que foi desenvolvida para suprir
as exigências de quadros clínicos complexos.
Neste modelo, todas as rodas estão equipadas
com suspensão individual, garantindo, deste
modo, uma redução significativa da vibração
causada pela trepidação.
Graças aos apoios de braço rebaixados, a
iChair Meylife garante uma compensação de
comprimento de 15 cm. Além disso, uma vez
que a mecânica se encontra alojada na unidade
traseira do equipamento, distingue-se pelo
tamanho compacto.
Pontos-chave:
• Todas as rodas estão munidas com
suspensão individual;
• Está equipada com uma biomecânica
inteligente, que permite ajustes precisos e
compensações extra;
• Graças aos suportes laterais embutidos,
oferece uma estabilização adicional à
almofada do assento;
• Os piscas LED, dianteiros e traseiros,
brilham de dentro para fora, emitindo sinais
claros, e possuem um sistema inteligente de
economização de energia.

especificações técnicas

iChair Meylife

Largura

60 cm a 82 cm

Comprimento
sem patim

112 cm a 122 cm

Altura do assento ao chão

40 cm a 50 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Basculação do assento
elétrica

0º a 80º
0º a 30º

Raio de giro

94 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 35 km

Peso máximo do utilizador

120 kg/160 kg

Peso total

133 kg

Cores disponíveis
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cadeira ichair meylife

ichair orbit
características
A cadeira de rodas elétrica iChair Orbit possui
uma configuração prática. Equipada com tração
central, promete uma condução extremamente
estável, suave e superior.
Devido ao controlo avançado R-Net e ao
chassi distinto, esta cadeira de rodas pode
ser comandada com uma precisão extrema,
revelando-se a opção ideal para executar
manobras em espaços confinados ou, para
percorrer longas distâncias, ao ar livre.
Pontos-chave:
• Destaca-se pela excelente estabilidade, em
virtude da localização do centro de gravidade;
• Proporciona um alívio da pressão corporal
eficaz e um posicionamento relaxado
por longos períodos sentados, graças aos
grandes intervalos de ajuste elétricos;
• Os apoios de braço são reguláveis em largura,
altura e profundidade e são removíveis;
• Graças ao apoio de pernas central, o
utilizador consegue manter os joelhos num
ângulo de 90º;
• Permite uma máxima flexibilidade, devido ao
rodízio de suporte traseiro (simples ou duplo).

especificações técnicas

iChair Orbit

Largura

60 cm a 68 cm

Comprimento
sem patim

106 cm a 115 cm

Altura dianteira do assento

43 cm a 51 cm

Elevação do assento elétrica

30 cm

Reclinação do encosto elétrica

-10º a 50º

Reclinação do encosto manual

-10º a 30º

Basculação do assento elétrica

0º a 50º

Basculação do assento manual

1º, 4º, 7º a 10º

Raio de giro

80 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo do utilizador

120 kg/160 kg

Peso total

120 kg/165 kg

cadeira ichair orbit
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iChair MC3
características

especificações técnicas

iChair MC3

Largura

63 cm

Comprimento
sem patim

87 cm

Altura dianteira
do assento
Elevação do assento elétrica

46 cm a 67 cm

Especificações

30 cm

Reclinação do
encosto elétrica

-10º a 50º

Reclinação do
encosto manual

-10º a 30º

Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual
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A iChair MC3 é uma poderosa cadeira de rodas
elétrica, para utilização interna ou externa,
que impressiona com os seus recursos
sofisticados e acabamentos modernos. Por
integrar rodas anti-volteio na sua estrutura, a
sua condução destaca-se em qualquer terreno,
principalmente em espaços mais apertados,
proporcionando segurança e estabilidade
ao utilizador. Graças à sua polivalência e
dinâmica, a otimização da performance estará
sempre garantida.
Pontos-chave:
• Pode ser configurada com elevação elétrica
do assento, exponenciando o alcance e a
autonomia do utilizador;
• As quatro rodas estão equipadas com
suspensão individual;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possibilita a basculação do assento e
a reclinação do encosto, nas versões
manual ou elétrica, conferindo conforto e
comodidade ao utilizador.
• Pode ser configurada com vários sistemas de
assento, de forma a atender as necessidades
do utilizador.

-2º a 33º
0º a 10º

Raio de giro

90 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo do utilizador

160 kg

Peso total

108 kg
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Basculação do assento

iChair MC Front
características

especificações técnicas

iChair MC Front

Largura

62 cm

Comprimento
sem patim

91 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual

44 cm a 51 cm
-10º a 50º

Apresentamos a iChair MC Front: uma cadeira de
rodas elétrica compacta, projetada para ser usada
em ambientes internos ou externos. Por possuir
umas rodas motrizes de grandes proporções (de
14”), todos os obstáculos do terreno a explorar
serão ultrapassados sem qualquer dificuldade.
Este equipamento está equipado com tecnologia
VR2 e R-Net testada, para oferecer o máximo
desempenho e uma versatilidade insuperáveis.
Pontos-chave:
• O apoio central de pernas permite que o
utilizador mantenha os joelhos num ângulo
de 90º;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Pode ser configurada com diversos sistemas
de posicionamento, indo ao encontro das
exigências posturais do utilizador;
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• As rodas possuem suspensão individual,
garantindo a segurança e a estabilidade do
equipamento;
• Está equipada com proteções telescópicas
laterais, que salvaguardam a unidade de assento.

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 30º
4º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

62,5 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 15 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

108 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

195

iChair MC2
características
A iChair MC2 é um modelo de cadeira de rodas
elétrico, que pode ser usado no interior e no
exterior. Em virtude dos potentes motores, este
equipamento está preparado para percorrer
grandes distâncias e dinamizar as deslocações
do utilizador. Por estar equipada com rodas
anti-volteio, mantém uma performance estável
e versátil em espaços reduzidos.
Pontos-chave:
• Está equipada com tecnologia VR2 e R-Net
testada;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
•

Pode ser configurada com diversos sistemas
de posicionamento, indo ao encontro das
exigências posturais do utilizador;

•

Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
As rodas possuem suspensão individual,
garantindo a segurança e a estabilidade do
equipamento;
Está equipada com proteções telescópicas
laterais, que salvaguardam a unidade de
assento.

•
•

especificações técnicas
Largura

58 cm a 62 cm

Comprimento
sem patim

83 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual
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iChair MC2

43 cm a 68 cm
-10º a 50º
-10º a 30º
-2º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

100 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Especificações
01

Basculação do assento

iChair MC2 rs
características

especificações técnicas

iChair MC2 RS

Largura

58 cm a 63 cm

Comprimento
sem patim

83 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do
encosto elétrica
Reclinação do
encosto manual
Basculação do
assento elétrica
Basculação do
assento manual

53 cm a 65 cm
-10º a 50º

A cadeira de rodas elétrica MC2 RS destaca-se
pela sua aparência desportiva e confortável.
Foi desenvolvida para manter a eficiência
do seu desempenho, em espaços interiores
e exteriores. As rodas motrizes de grandes
dimensões (15”) ajudam a manter o equilíbrio
do equipamento, conferindo-lhe, robustez,
agilidade, destreza e manobrabilidade.
Pontos-chave:
• As rodas anti-volteio integradas facilitam a
sua utilização em espaços apertados;
• Está equipada com cinco níveis de velocidade
diferentes;
• A tecnologia VR2 e R-Net integrada
confere-lhe um bom desempenho e
versatilidade;
• Possibilita a basculação do assento e
a reclinação do encosto, nas versões
manual ou elétrica, oferecendo conforto e
comodidade;
• As dimensões compactas e a suspensão
individual das rodas traseiras tornam a sua
condução intuitiva e segura;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possibilita a iluminação dos protetores de
roupa, com gravação personalizada.

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 30º
-2º a 26º
0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 13,5 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

160 kg

Peso total

100 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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iChair MC s
características

especificações técnicas
Largura

58 cm

Comprimento
sem patim

79 cm

Altura dianteira
do assento
Elevação do assento
com basculação
Elevação do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual
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iChair MC S

42 cm a 47 cm
0º a 30º
20 cm
-5º a 35º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

0º a 22º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 40 km

Peso máximo
do utilizador

175 kg

Peso total

89 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

A MC S é uma cadeira de rodas elétrica
desenvolvida para utilizadores mais jovens ou
mais baixos. Com o auxílio dos seus potentes
motores e das rodas motrizes de grandes
dimensões, com suspensão individual e tração
traseira, a MC S garante um grande desempenho
no exterior. A par disso, por possuir rodas anti-volteio, a sua performance não perde a
destreza em espaços fechados mais apertados.
Pontos-chave:
• Destaca-se pela boa suspensão traseira;
• Está equipada com tecnologia VR2 e R-Net
testada;
• A profundidade do assento é ajustável;
• Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• Pode ser configurada com elevação elétrica
do assento com basculação, exponenciando
o conforto e a autonomia do utilizador;
• Está equipada como protetores de roupa
transparentes.

Especificações
01

Basculação do assento

iChair MC1 Light
características
As dimensões compactas e o elevado nível de
manobrabilidade permitem que a iChair MC1
Light tenha um bom desempenho em qualquer
espaço, seja exterior ou interior. Esta cadeira
de rodas elétrica permite numerosas opções de
ajuste, reforçando a sua capacidade excecional
de adaptação individual.
Pontos-chave:
• Está disponível em três larguras de assento
diferentes;
• A bateria é facilmente removível, para uma
manutenção simples e eficaz;
• Possui iluminação LED, que se encontra
protegida contra impactos, garantindo a
segurança do utilizador;
• Permite o alívio da pressão corporal,
conferindo um bom posicionamento ao
utilizador, devido aos intervalos de ajuste
elétricos;
• Está equipada com protetores de roupa.

especificações técnicas

iChair MC1 Light

Largura

63 cm

Comprimento
sem patim

84 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

44 cm a 51 cm

Especificações
01

Basculação do assento

-10º a 50º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

-4º a 24º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

84 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 30 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

94 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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iChair XXL
características

especificações técnicas
Largura

67 cm

Comprimento
sem patim

85 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

200

iChair XXL

46 cm a 63 cm
-10º a 50º
-10º a 30º

Basculação do assento
elétrica

0º a 18º

Basculação do assento
manual

0º a 10º

Raio de giro

95 cm

Velocidade máxima

6 km/h e 10 km/h

Autonomia

aprox. 35 km

Peso máximo
do utilizador

200 kg (250 kg, na
versão HD)

Peso total

130 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

O modelo elétrico iChair XXL, tal como o seu
nome o denuncia, destina-se a utilizadores mais
pesados, graças à sua estrutura e acabamentos
reforçados. Esta cadeira de rodas pode ser
utilizada no interior e no exterior, destacando-se
pelo conforto e design de alta qualidade.
É totalmente personalizável, uma vez que a
largura e a profundidade do assento podem ser
ajustadas individualmente, adequando-se, na
perfeição, ao utilizador.
Pontos-chave:
• Caso seja necessário, mediante solicitação, a
iChair XXL pode ser adquirida numa versão
HD (Heavy Duty), conseguindo transportar
utilizadores com um peso máximo de 250 kg;
• A largura e a profundidade do assento são
ajustáveis;
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• Possui cinco níveis de velocidade diferentes;
• O chassi reforçado possibilita a estabilidade
do equipamento, independentemente do
peso do utilizador.

Cadeira iChair xxl

Optimus 2
características

especificações técnicas

iChair Optimus 2

Largura

68 cm

Comprimento
sem patim

103 cm

Altura dianteira
do assento
Reclinação do encosto
elétrica
Reclinação do encosto
manual

A Optimus 2 é uma cadeira de rodas elétrica
extremamente robusta, com um desempenho
excecional em terrenos exteriores – como
terra, neve, areia, etc. –, nunca sacrificando
a performance da condução ou a capacidade
de manobra. A tração frontal da Optimus 2 é
a aliada perfeita para percorrer quilómetros
off-road, conferindo-lhe a dose certa de
estabilidade que se adequará a qualquer piso.
Pontos-chave:
• Possui uma tração e uma manobrabilidade
de excelência em trajetos off-road;
• O sistema de assento é ajustável;
• É compatível com vários sistemas de assento
e posicionamento;
• As rodas motrizes de 360x120 mm facilitam a
transposição de inúmeros obstáculos;
• Destaca-se pelo seu grande alcance e
autonomia (70 km);
• Possibilita a basculação do assento e a
reclinação do encosto, nas versões manual ou
elétrica, oferecendo conforto e comodidade;
• A suspensão individual torna qualquer
viagem segura e confortável.

Cadeira Optimus 2

61 cm a 65 cm
-10º a 50º
0º a 30º

Basculação do assento
elétrica

5º a 20º, 7º a 22°,
e 20º a 35°

Basculação do assento
manual

5º a 20°, 7º a 22°,
e 20º a 35°

Raio de giro

120 cm

Velocidade máxima

6 km/h, 10 km/h e 15 km/h

Autonomia

aprox. 70 km

Peso máximo
do utilizador

150 kg

Peso total

150 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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itravel
características
A estrutura dobrável e compacta da
iTravel torna-a na companheira de viagem
perfeita. Com um peso total de 22 kg, este
equipamento distingue-se como sendo uma
das cadeiras de rodas elétricas mais leves
do mercado, caraterística que agiliza o seu
transporte e armazenamento.
Pontos-chave:
• O sistema de encarte da estrutura é
rápido e intuitivo;
• O sistema de assento incorpora uma
espuma de última geração, com um
formato e capa protetora ergonómicos,
proporcionando conforto;
• É muito leve e compacta;
• A bateria é removível e pode
compartimentar uma carga adicional
(até duas baterias extra);
• Os apoios de braço são rebatíveis, o que
facilita as transferências do utilizador;
• Possui certificado de transporte aéreo.

Cadeira iTravel
especificações técnicas
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iTravel

Largura

56 cm

Comprimento

97 cm

Altura

87 cm

Altura dobrada

30 cm

Largura do assento

44 cm

Profundidade
do assento

40 cm

Raio de giro

97 cm

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

aprox. 10 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

22 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Micro-Electro-Mobil
características

facilidade de transporte

A Micro-Electro-Mobil é uma espécie de scooter
elétrica muito compacta e portátil. Foi idealizada
para utilizadores que necessitem de assistência
móvel, para se deslocarem em espaços interiores
mais pequenos. Por possuir um raio de giro
reduzido (50 cm), conseguirá passar por locais
mais estreitos, sem qualquer dificuldade.
Pontos-chave:
• É separável em três partes, para facilitar o
seu armazenamento e transporte;
• Possui tração central, concedendo ao
utilizador uma experiência de condução
intuitiva, estável e descomplicada;
• Os apoios de braço são rebatíveis, facilitando
as eventuais transferências;
• O sistema de assento é giratório;
• Está apta para locomover-se em todo o tipo
de tapeçarias;
• Distingue-se pela boa performance e
capacidade de resposta em espaços internos,
com pouco espaço útil.

Cadeira Micro-Electro-mobil
especificações técnicas

Micro-Electro-Mobil

Largura

58 cm

Comprimento

76 cm

Largura do assento

47 cm a 57 cm

Profundidade
do assento

40 cm

Altura do assento

37 cm a 45 cm

Raio de giro

50 cm

Velocidade máxima

10 km/h e 17 km/h

Autonomia

aprox. 10 km

Peso máximo
do utilizador

120 kg

Peso total

47 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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rocket 4
características

especificações técnicas

Rocket 4

Largura

60 cm a 70 cm

Comprimento

100 cm a 113 cm

Altura

107 cm

Altura do encosto

54 cm

Reclinação do encosto
elétrica
Basculação do assento
elétrica
Inclinação máxima
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30º
23º
10º

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

30 km

Baterias

2 x 12 V 50 Ah

Peso máximo do utilizador

135 kg

Peso total

100 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas

Cadeira de rodas elétrica compacta, para
utilização no exterior e interior. Este modelo
está equipado com um sistema de suspensão,
desenvolvido para superar superfícies
irregulares, terrenos acidentados e obstáculos.
A tecnologia especial do chassi permite uma
grande estabilidade na condução: a Rocket 4 é
capaz de descer, garantindo a total segurança
do utilizador, barreiras de até 14 cm. Além
disso, o alto nível de conforto é proporcionado,
mesmo nos terrenos mais exigentes.
A configuração standard inclui:
• Encosto completo;
• Almofada de assento ajustável;
• Sistema de basculação elétrico (0° a 23°);
• Sistema de reclinação manual do encosto
(0° a 30°);
• Apoios de braço removíveis e ajustáveis;
• Protetores de roupa;
• Apoios de perna ajustáveis, dobráveis,
extraíveis e rotativos;
• Apoios de pé ajustáveis em altura (podem
ser unidos para formar uma plataforma);
• Cinto pélvico;
• Rodas anti-volteio;
• Kit de luzes incorporado no chassi.

Especificações
01

Basculação do assento

rocket kid
características
Cadeira de rodas elétrica compacta para
crianças.
Está apta para utilização em ambientes
interiores e exteriores.
A configuração standard inclui:
• Encosto ajustável;
• Assento ajustável em profundidade e
largura;
• Sistema de basculação elétrico (0° a 30°);
• Sistema de reclinação manual do
encosto;
• Apoios de braço ajustáveis em altura e
removíveis;
• Apoios de pé ajustáveis em altura,
dobráveis e removíveis (podem
ser unidos para formar uma única
plataforma);
• Kit de luzes incorporado no chassi;
• Design colorido e apelativo.

Especificações
especificações técnicas

Rocket Kid

Largura

60 cm a 70 cm

Comprimento

91 cm a 100 cm

Altura

93 cm

Altura do encosto

54 cm

Reclinação do encosto elétrica

30º

Basculação do assento
elétrica
Inclinação máxima

01

Basculação do assento

30º
10º

Velocidade máxima

6 km/h

Autonomia

25 km

Baterias

2 x 12 V 50 Ah

Peso máximo do utilizador

90 kg

Peso total

83 kg

Cadeiras de Rodas Elétricas
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comandos homebrace
Condução com o olhar (MyEcc and MyArm)
Com o sistema de condução da Homebrace
+ Irisband é possível controlar a cadeira
de rodas através do movimento ocular,
utilizando apenas um tablet. Este pequeno
dispositivo irá ser responsável pela indicação
da direção da cadeira, fornecendo, ainda,
um menu para poder aceder às funções de
posicionamento da mesma.
A tela, ao mostrar automaticamente o
campo de visão ao redor do utilizador,
possibilitará o ajuste e a condução da
cadeira de rodas, sempre em segurança.

Óculos (MyEcc Pupil)
Conduzir um equipamento elétrico através
de um tablet já não é novidade, mas, quando
mencionamos a possibilidade de incorporar
uns óculos que cumpram a mesma função,
as possibilidades expandem-se. Agora, já é
possível controlar o movimento das cadeiras
de rodas, assim como as suas funções de
posicionamento, recorrendo apenas a um
par de óculos. Este foi desenhado com
tecnologia de ponta que permite a leitura
do movimento ocular.

Controlo ambiental (MyEnvi)
Recorrendo à inteligência de controlo
ambiental da Homebrace, é possível
comandar diversos aparelhos em casa:
luzes, persianas, televisão, etc. Para o efeito,
precisa apenas de ter os equipamentos
preparados para serem administrados
por um dispositivo externo. Deste modo,
poderá controlar tudo com a ajuda do
telemóvel que, por sua vez, pode ser gerido
por meio da cadeira de rodas elétrica. Com
a tecnologia, todas as barreiras podem ser
ultrapassadas.
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outros comandos
Comando de cabeça GYRO
Trata-se de um comando de controlo
proporcional para cadeiras de rodas
elétricas, manuseado com o movimento da
cabeça. O Gyro, por estar equipado com um
sensor de alta qualidade, permite comandar
o equipamento através de um simples
movimento da cabeça. Além disso, é possível
aceder às funções elétricas do mesmo, através
do botão posicionado na parte posterior do
comando, ativando-o e desativando-o de uma
forma mais fácil e precisa.

Comandos de controlo único ou múltiplo

Comandos de controlo único ou múltiplo

Comando Standard

Mini Joystick

Pode ser implementado num apoio de braço
ou controlado pelo queixo.

Requer muito pouco esforço para acionar
as funções. Ideal para controlo de queixo,
dedo ou lábio.

Comando de proximidade
Dual Pro

Comando de proximidade

Munido com sensores de proximidade e
switch mecânico programável.

Munido com sensores de proximidade.

Comando de sopro

Comando mentoniano

Comando Heavy Duty

Comando de tabuleiro

Configurado com sensores de proximidade.

A força a aplicar é ajustável.
Ideal para controlo de queixo.

Solução ideal para os utilizadores que
exerçam muita força no joystick (por
exemplo, devido à espasticidade).

Este comando é integrado no tabuleiro e
pode ser, facilmente, ajustado a 180º, de
forma a ajustar-se ao utilizador.

Cadeiras de Rodas Elétricas
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Suportes m3d, h3d e l3d

descrição
No campo da tecnologia de apoio, que agrupa vários dispositivos médicos, é fundamental
existir uma apresentação de soluções que simplifiquem a vida do utilizador e das restantes
partes envolvidas, como os assistentes ou os cuidadores, na rotina do cuidado diário. Por isso,
o constante aprimoramento levou à expansão dos modelos de suportes para cadeiras de rodas,
de forma a criar soluções inteligentes, suprindo as necessidades de utilização. A gama de
produtos, com assinatura da Rehadapt, ajuda a personificar essa oferta.

Suportes para cadeiras de rodas
Existem diversos modelos de cadeiras de rodas, alguns
com diferenças bastante significativas entre eles.
Independentemente do equipamento, o objetivo deste
tipo de suportes mantém-se o mesmo: tornar viável a
montagem de um dispositivo de comunicação, comando
ou controlo (por exemplo, um tablet, um comando
especial, que permita a condução com o olhar, etc.), de
forma a possibilitar a locomoção do utilizador.
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Opções de suporte
Suporte M3D
O suporte Monty 3D (M3D) destaca-se
pelas excelentes propriedades mecânicas,
apresentando-se como uma solução válida para
a maioria das cadeiras de rodas. Fornece várias
opções de posicionamento, para que o utilizador
possa encontrar a melhor solução, indo ao
encontro das suas necessidades, dos requisitos
do equipamento e do controlo especial utilizado.
Possibilita diversas configurações.
Capacidade máxima de carga: até 6 kg.

Suporte H3D
O suporte Hybrid 3D (H3D), tal como o nome
indica, é híbrido. Esta solução combina no seu
ADN a leveza do suporte L3D e a robustez do
suporte M3D. É uma adaptação giratória de curto
alcance para dispositivos de comunicação mais
leves (smartphones, iPads, tablets, etc.). Pode ser
instalado em vários modelos de cadeiras de rodas,
adaptando-se às necessidades específicas do
utilizador. Possibilita diversas configurações.
Capacidade máxima de carga: até 1,8 kg.

Suporte l3d
O suporte Light 3D (L3D) destaca-se pelo design
elegante, pela resistência e pelo peso reduzido.
Ao fornecer os valores centrais dos restantes
suportes da Rehadapt, possibilita um número
ilimitado de ajustes. É ideal para conferir suporte
a dispositivos com um peso reduzido: iPads,
tablets, smartphones, etc. Possibilita diversas
configurações.
Capacidade máxima de carga: 1,2 kg.
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