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Hurricane sport

Cadeira de desporto
hurricane sport

características
A cadeira de rodas Hurricane Sport distingue-se dentro da sua classe, graças à construção e
design inteligentes. Ao ser concebida em liga especial de alumínio (série 7020), característica
que a torna muito leve, este equipamento destaca-se pela estabilidade extrema, que confere
ao utilizador uma experiência de condução ágil, responsiva e imediata. Além disso, devido à
estrutura aberta e às componentes resistentes, a performance de alto nível é um dado adquirido,
assim como a sua durabilidade.
Pontos-chave:
• É feita sob medida; cada dimensão é precisa e ajustada ao centímetro ou em grau, para um
suporte configurado ao milímetro;
• Oferece uma adaptação individual e orientada para as necessidades do utilizador;
• Cada Hurricane Sport é fabricada com sistema e tecnologia CAD (design assistido por
computador), o que permite uma modelação paramétrica do equipamento;
• Pode ser personalizada com várias cores e acessórios.
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Hurricane Pro

características
O modelo de cadeira de rodas Hurricane Pro destina-se a utilizadores que pratiquem
basquetebol adaptado, de forma amadora, recreativa ou profissional. Deste modo, a sua
condução foi pensada para promover a liberdade dos movimentos, proporcionando um
desempenho e um equilíbrio perfeitos. A sua estrutura é fabricada em alumínio, o que lhe
confere um peso reduzido, sem descurar da robustez, resistência ou precisão.
Pontos-chave:
• Os ajustes individuais são realizados sem esforço, uma vez que os dados relevantes já foram
implementados no ADN da estrutura;
• Confere uma estabilidade suprema;
• Ao recorrer aos princípios básicos da ergonomia, o utilizador não necessita de aplicar muita
força na propulsão para obter resultados;
• Por possibilitar uma condução intuitiva e responsiva, os movimentos do utilizador são
realçados, durante a prática de desporto adaptado.

especificações

Possibilita o ajuste ideal do
centro de gravidade

Plataforma para os pés
ajustável individualmente

Rodízios duplos firmemente
soldados ao chassi

Chassi estável e seguro
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Klick hybrid

unidade de propulsão

Sistema de acoplagem

características
Esta unidade propulsão elétrica, com uma autonomia de
cerca de 50 km, combina perfeitamente com as atividades
ao ar livre. Foi desenvolvida para aliar os benefícios da
atividade física à tecnologia híbrida, através de um motor
inteligente. Este, além de auxiliar o utilizador a pedalar,
fornece um impulso elétrico complementar, que pode ser
configurado e modificado a qualquer momento.

especificações técnicas
Material
Motor

48V x 500W

Roda

20”

Exibição
Velocidade máxima
Bateria
Condução
Travão
Conexão
Autonomia
Peso total
Acessórios incluídos
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alumínio
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ecrã LCD multifuncional, com configuração de cinco velocidades
Modo elétrico: 15 km/h
Modo híbrido: 25 km/h
lítio 48V x 11 Ah (peso – 3 kg)
guiador em alumínio, ajustável em altura
travão de disco
sistema de acoplagem e extração patenteado, rápido e intuitivo
aproximadamente 50 km
18 kg (sem bateria)
bateria 11 Ah com carregador, ecrã LCD, suporte dobrável, entrada USB para carregamento de
dispositivos móveis e guarda-lamas

cortes

Triciclo cortes

características

Contemporâneo, confortável e poderoso, para uma condução de excelência.
O modelo Cortes foi desenvolvido para oferecer uma estabilidade e sensação de segurança ao
utilizador inigualáveis. Devido ao seu design progressista, que culminou no desenvolvimento de
um assento exclusivo e ergonómico, este equipamento é capaz de conceder o conforto e o apoio
necessários, ao longo de qualquer passeio. Ademais, está equipado com suspensão individual
ajustável e com um motor central: características que o tornam ainda mais acessível, fácil de
conduzir e estável.

especificações técnicas
Material

Aço anticorrosivo

E-Drive

Shimano Steps E6100, motor médio de 250W - 60 Nm
Alternativa: Bafang M400 motor médio de 250W - 80 Nm

Rodas

Duplas e com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Big Ben Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador desportivo, com punhos em borracha

Travões

Frontal: TravãoV-Brake Shimano
Traseiro: Travão hidráulico

Largura

78,5 cm

Comprimento
Altura do assento ao chão

206,5 cm
60 cm a 67 cm

Capacidade máxima de carga

150 kg

Peso total

48 kg

Cores disponíveis

(ambas as cores com acabamento mate)
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orthros

Triciclo orthros

características
Para pedalar e descobrir a dois.
O Orthros é um triciclo duplo, que permite que o controlo e a condução sejam divididos
em parceria. Neste modelo, o piloto e o copiloto sentam-se lado a lado, enquanto pedalam,
desfrutam e conversam, ao mesmo tempo. Caso existam limitações físicas, que condicionem os
movimentos do copiloto, o controlo do veículo pode ser exercido apenas pelo piloto.
Pontos-chave:
•
•
•
•

Possui travão de estacionamento;
O guiador pode ser ajustado em altura e ângulo;
O volante do copiloto é fixo, o que lhe confere um assento mais estável;
Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica.

especificações técnicas
Material
Rodas

Duplas e com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Big Ben Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador desportivo, com punhos ergonómicos

Travões

Frontal: TravãoV-Brake Shimano
Traseiro: Travão hidráulico

Largura

104 cm

Comprimento

198 cm

Altura do assento ao chão
Capacidade máxima de carga
Peso total
Cores disponíveis
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Aço anticorrosivo
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66 cm (mínimo)
240 kg
78 kg
(ambas as cores com acabamento mate).

duet

Triciclo duet

características
Triciclo e cadeira de rodas num só produto.
O modelo Duet é fruto da combinação prática de um triciclo e de uma cadeira de rodas num
só produto. Com este equipamento, o copiloto consegue desfrutar de uma cadeira de rodas
completa, ao mesmo tempo que o piloto se ocupa do controlo da mesma, recorrendo à mecânica
de uma bicicleta.
Pontos-chave:
•
•
•
•

A cadeira de rodas pode ser configurada com uma vasta gama de acessórios;
O assento pode ser ajustado em largura e profundidade;
Caso seja necessário um impulso extra, pode ser adquirido em versão elétrica;
Encontra-se disponível em versão pediátrica.

especificações técnicas
Material

Aço anticorrosivo

Rodas

Com raios em aço inoxidável

Pneus

Pneus Marathon Plus antifuros (da Schwalbe)

Condução

Guiador em metal

Travões

Frontal: Travão de tambor
Traseiro: Travão de pedal

Largura

65 cm

Comprimento

235 cm

Altura do assento ao chão
Cadeira de rodas
Capacidade máxima de carga
Peso total
Cores disponíveis

91 cm a 106 cm (da bicicleta)
Largura do assento: 45 cm
Profundidade do assento: 40 cm
Altura do encosto: 55 cm
100 kg (no triciclo e na cadeira de rodas)
41 kg
(ambas as cores com acabamento mate).
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Hippocampe Praia

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira de rodas Hippocampe Praia permite ao utilizador embarcar em desportos aquáticos e
atividades lúdicas: handsurf; surf; esqui aquático, natação, etc. Além disso, graças às suas rodas
especiais (as rodas balloon), pode ser utilizada na areia, permitindo o acesso a mais recursos.
Pode ser empurrada ou autopropulsada, oferecendo uma total autonomia ao utilizador, nas
deslocações.

características
•
•
•
•
•
•
•
•
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É composta por materiais inoxidáveis, muito resistentes ao sol e à corrosão provocada pela
água do mar;
O assento é composto por células de espuma fechadas, com uma espessura de 3 cm, o que
permite uma secagem rápida do mesmo;
Pode ser modificada e adaptada, conforme o terreno em que for usada: trilhos pedestres,
montanha; neve; praia, etc.;
O assento é à prova de fogo;
É leve e fácil de transportar;
Pode ser combinada com uma ampla gama de acessórios, adaptando-se às necessidades
específicas de cada utilizador;
Encontra-se disponível em quatro tamanhos: S, M, L e XL;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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Hippocampe
Todo-o-terreno

cadeira de rodas

Adaptação todo-o-terreno

Adaptação para a neve
Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira Hippocampe Todo-o-terreno foi projetada, tal como o nome indica, para ser utilizada
em todo o tipo de pisos: areia, lama, cascalho, neve, etc. Está apta, inclusive, para percorrer
subidas íngremes e terrenos acidentados, como os de montanha.
Pode ser utilizada na prática de desportos na neve. Ao ser configurada com o kit de esqui frontal e
traseiro, o utilizador, rapidamente, pode percorrer todo o tipo de caminhos com neve.

características
•

•

O assento é composto por células de espuma fechadas, com uma espessura de 3 cm, o que
permite uma secagem rápida do mesmo;
Pode ser modificada e adaptada, conforme o terreno em que for usada: trilhos pedestres,
montanha; neve; praia, etc.;
O assento é à prova de fogo;
É leve e fácil de transportar;
Pode ser combinada com uma ampla gama de acessórios, adaptando-se às necessidades
específicas de cada utilizador;
Encontra-se disponível em quatro tamanhos: S, M, L e XL;

•

A sua capacidade máxima é de 130 kg.

•
•
•
•
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Hippocampe Piscina

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A cadeira Hippocampe Piscina simplifica o acesso das pessoas com mobilidade reduzida a
atividades aquáticas, em piscinas.
Este equipamento foi idealizado para ser resistente à água, ao contrário de muitas cadeiras
de rodas convencionais. Pode ser utilizado, desde o percurso do balneário até à piscina, assim
como no duche.
Graças ao design curvo, a cadeira Hippocampe Piscina é fácil de manusear. A par disso, tornase numa opção viável, já que evita os problemas de higiene associados às cadeiras de rodas
standard, dentro de espaços húmidos.

características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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O assento é composto por um espuma especial, permitindo-lhe uma grande resistência à
erosão provocada pela água;
A sua fórmula permite que seque rapidamente;
A anatomia especial do assento permite que o utilizador permaneça estável e confortável,
mesmo em descidas de escadas ou superfícies inclinadas;
A sua estrutura é em aço inoxidável;
As suas rodas não marcam o piso em que circulam;
Foi concebida para ser desinfetada e lavada regularmente;
Pode ser submergida na água, facilitando a transferência do utilizador para as áreas/atividades
aquáticas;
É flutuante;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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Hippocampe Marathon

cadeira de rodas

Cores disponíveis:

apresentação
A Hippocamppe Marathon é a cadeira de rodas perfeita para incentivar a participação de pessoas
com mobilidade reduzida, em atividades desportivas e eventos de competição.
Com o intuito de criar uma opção viável que preenchesse todos os requisitos, este equipamento
foi desenvolvido em cooperação com utilizadores de cadeiras de rodas e desportistas.
Pode ser utilizada em maratonas ou em triatlos, podendo ser empurrada e/ou puxada por um
ou mais dois ajudantes, durante a prova desportiva.

características
•
•
•
•
•
•
•

As rodas leves promovem a aceleração em pisos de alcatrão;
O design do guiador permite otimizar o impulso da cadeira, simplificando a mudança de
direção;
A espessura do assento (3 cm) acomoda, de forma estável e confortável, o utilizador;
A estrutura em alumínio e espuma permite que tenha um grande resistência ao desgaste
provocado pelas condições meteorológicas adversas;
Pode ser combinada com uma vasta gama de acessórios, suprindo todo o tipo de exigências;
Está disponível em três tamanhos: S, M e L;
A sua capacidade máxima é de 130 kg.
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