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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

 Construída em liga alumínio 

aeronáutico temperado.

 Rolamentos blindados nas quatro 

rodas, inclusive no eixo vertical 

do garfo.

 Eixos de aço reforçado.

 Pintura epóxi.

 Estrutura monobloco.

 Rodas traseiras em nylon com 

pneu antifuro de 16”.

 Rodas dianteiras maciças de 7” 

com garfo de alumínio.

 Sistema de desmontagem rápida 

“quick release” nas quatro rodas.

 Freios bilaterais.

 Sistema modular de assento 

e encosto em espuma de alta 

densidade.

 Apoio de cabeça em espuma de 

alta densidade, regulável em 

altura e profundidade.

 Colete torácico quatro pontas 

para sustentação do tronco, tipo 

peiteira.

 Poltrona de fácil desmontagem.

 Manoplas individuais para 

condução de terceiros.

 Apoio de braço com regulagem de 

altura e removível.

 Protetor de roupas incorporado ao 

apoio de braço.

 Suporte do pedal removível, 

regulável na altura e profundidade.

 Apoio de pés tipo plataforma com 

fita de fixação.

 Sistema de reclíneo “Tilt”, 

milimétrico da poltrona, de 0º a 

40º, acionado com o pé através do 

gatilho localizado na estrutura do 

quadro.

 Sistema de reclíneo de encosto, 

independente do assento da 

poltrona, de 0º a 40º, com sistema 

de acionamento através de gatilho 

localizado no encosto da cadeira.

 Roda antitombo.

 Capacidade de peso de 70 kg. 
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Imagem meramente ilustrativa.

OPCIONAIS

 Mesa de atividades.

 Roda dianteira de 6” e 7” 

infláveis, com garfo de alumínio.

 Rodas traseiras raiadas 16” com 

pneu inflável.

 Cinto pélvico e em “Y”.

 Protetor de raios somente nas 

rodas traseiras raiadas.

 Contenções laterais de tronco, 

de espuma injetada de alta 

densidade, facilmente ajustáveis.
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