
A CADEIRA EM 
TITÂNIO MAIS 
LEVE
A NEW LEVEL OF DURABILITY



A Octane Sub4 eleva o conceito de cadeira de rodas leves a um novo 
nível de rendimento e engenharia. Com a Octane Sub4 fomos um passo 
mais longe. Esta cadeira é o resultado da combinação de um desenho 
clássico do chassis com a tecnologia Sub4 em titânio GRAU 9, o 
titânio de nível mais elevado. Com uma condução muito confortável 
graças às propriedades do titânio, nasce um modelo ultra leve mas 
ao mesmo tempo rígido, totalmente personalizado, para se adaptar 
perfeitamente a si e ao seu estilo de vida.

*Sem rodas traseiras nem almofada

A PRIMEIRA CADEIRA DE RODAS EM TITÂNIO DE 
FABRICO PERSONALIZADO E COM UM PESO 
GARANTIDO ABAIXO DE 4 KG*

TITÂNIO GRAU 9: 
– A MELHOR RELAÇÃO RIGIDEZ-LEVEZA 

– ELEVADA ABSORÇÃO DE IMPACTOS 

– RESISTENTE À CORROSÃO 

– EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA 

Tão forte como o aço, mas 45% mais leve 

Condução confortável e muito suave 

Ideal para as suas aventuras ao ar livre 

Até 25%, comparado com 15% do aço e 8% do alumínio2



 Totalmente personalizada

 Menos de 4 kg (sem rodas traseiras nem almofada) 

 Rigidez e leveza ao mesmo tempo 

 Armação em titânio GRAU 9 

 Desenho otimizado de baixo perfil do tudo da forqueta 

 Tecido Airtech Sub4 

 Desenho monotubo do eixo 

 Peso máximo do utilizador: 110 kg  
Disponível em armação com acabamento acetinado 
ou brilhante

Tecnologia Sub4 - peso garantido abaixo de 4 kg*

Eixo monotuboDesenho otimizado de baixo perfil 
do tudo da forqueta

TECNOLOGIA EM TITÂNIO
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Para mais informações sobre opções e disponibilidades, consulte o formulário de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o design dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
OCTANE SUB4 // Cadeira de rodas em titânio ultraleve, de fabrico personalizado  

Peso máx. utilizador: 110 kg Centro de Gravidade (COG): 25 a 125 mm

Estrutura: Aberta, totalmente soldada e personalizada Camber: 1° / 2° / 3°

Ângulo da estrutura: De fabrico personalizado Largura total: Max. 680 mm (Largura de assento+ 240 mm)

Largura do assento: 250 a 440 mm Longitude total: 880 mm

Profundidade do assento: 250 a 440 mm Altura total: 900 mm

Altura dianteira do assento: 380 a 520 mm Rodas dianteiras: 3“ / 4“ / 5“

Altura traseira do assento: 360 a 500 mm Rodas traseiras: 24“ / 25“

Altura do encosto: 100 a 400 mm Peso da cadeira (sem rodas e sem almofada): Desde 3.6 kg

Ângulo do encosto: De fabrico personalizado Cor da estrutura: Acabamento acetinado ou brilhante

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm


