
F35 R2



Cadeira de rodas eletrónica 
standard, cómoda e dobrável
A cadeira F35 R2 foi desenhada com múltiplos 

detalhes com o objectivo de conseguir a máxima 

comodidade para os seus utilizadores, bem como 

favorecer a acessibilidade no seu meio.

As suas baterias de 50 Amph de série, e os seus 

potentes motores permitem que a F35 R2 esteja 

mais tempo disponível para sua utilização em 

óptimas condições. O seu carregador de 8 Amph 

permite recarregar as baterias num breve período 

de tempo.

Dobrável e muito transportável

F35 R2



Tão cómoda de usar como de transportar

Opções disponíveis
■ Trepa-passeios

■  Comando para acompanhante

■ Comando para utilizador e acompanhante

■  Comando mentoniano

 

■ Apoios de pés eleváveis

■  Rodas dianteiras e traseiras maciças

O encosto é facilmente desmontado desapertando os parafusos da parte inferior 

dos tubos. Assim a altura da cadeira torna-se mais curta para poder guardá-la 

ou transportá-la mais facilmente.

Uma vez tiradas as baterias e desmontado o encosto, a cadeira encarta de una 

forma muito compacta. Desta maneira ocupa muito pouco espaço, podendo 

transportar-se comodamente na bagageira de um automóvel.

As rodas anti-queda desmontam-se facilmente para retirá-las quando não 

forem necessárias.
Uma vez tiradas as baterias e desmontado
o encosto, a cadeira encarta de uma forma 
muito compacta.

F35 R2  é adaptável às necessidades de cada utilizador. Os apoios de braços podem ser ajustados em altura mediante ferramentas 

e o seu almofadado bastante acolchoado pode ser colocado em 3 posições para garantir o conforto em todos os momentos. Além 

disso, o comando pode ser rebatível para facilitar o acesso às mesas. 

Uma cadeira personalizada

Os apoios para os pés podem ser rebatidos tanto para fora como para dentro da cadeira. 

Desta forma consegue-se encurtar o comprimento da cadeira sem ter de desmontar 

o apoio para os pés, para conseguir um melhor acesso a espaços reduzidos, como por 

exemplo elevadores.

Com almofada de série, para favorecer a comodidade.

Com ela para todos os lados

Gama de cores 

Azul marinho         Vermelho rubi

Apoio para os pés desmontável e 
rebatível para dentro.

Comando rebatível em paralelo, o 
que facilita o acesso às mesas.

Almofada do apoio de braço super 
macia, ajustável em profundidade 
em 3 posições

Apoios de braços ajustáveis em 
altura com ferramentas para um 
maior conforto. 
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Dobrável e muito transportável

Especificações técnicas

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos
e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Largura do assento:                                                                                           43 cm

Profundidade do assento:  43 cm

Altura do encosto:   42,5 cm

Altura assento- chão:  50 cm

Largura total:                  60 cm

Longitude total:     105 cm

Longitude total sem apoios de pés:  86 cm (máx)

Largura da cadeira dobrada:     33,5 cm

Raio de giro:   60 cm

Inclinação máxima:    10º (18%)

Baterias:   50 Amp

Carregador:             8 Ah

Cor da armação:                         Azul marinho e vermelho rubi

Peso máximo suportado:               120 kg

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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