
A cadeira de rodas elétrica comjoystick
Ultra leve, dobrável e segura



Sai de casa
Descobre a cadeira de rodas elétrica com joystick mais leve e dobrável
do mundo. Podes pegar nela, dobrá-la rapidamente e transportá-la no
carro, no metro ou no avião.

Controlo intuitivo por Joystick
Inspirada na famosa cadeira de rodas elétrica
Zinger, partilha com ela o seu inovador design
ultra leve e o seu sistema de
dobragem instantânea,
adicionando-lhe a condução por
meio de um joystick.

Concebida para ter uma
estabilidade sem precedentes,
dispõe também de um travão

electromagnético.

Quando se solta o joystick, a cadeira
fica automaticamente travada, quer

seja numa subida ou numa descida.

Por último, a bateria da Joytec pode-se retirar muito
facilmente e está homologada para viajar de

avião, cumprindo as normas IATA.

21 Kg
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1 JOYSTICK - CONDUÇÃO FÁCIL 1 JOYSTICK - POSIÇÕES MÚLTIPLAS

Características

Com o joystick,conduzirás a
Joytec facilmente com uma só
mão.

Poderás colocar facilmente o joystick atrás para levares
ou tra pessoa , ou à esquerda se fores esquerdino..

2POSIÇÕESMOTOR
Manual e elétrico.

RODAS
ANTICAPOTAGEM

FÁCILDEDOBRAR ETRANSPORTAR SISTEMA DE TRAVAGEM ELECTROMAGNÉTICOE MOTOR DUPLO.SEGURANÇAANTICAPOTAGEM
A cadeira elétrica Joytec dobra-se e desdobra-se
instantaneamente. Poderásircomelaondequiseres,jáque
cabeemqualquer carro, taxi e está apta para ir no avião.

Potência para subidas longas.
Condução segura em subidas ou descidas.

Apresentamos-te a cadeira de rodas elétrica que mudará a tua vida.

Bateria de alta capacidade muito fácil
de retirar para carregar fora da cadeira.

Rodas dianteiras maciças de 7” e traseiras
de 10”de caucho com câmara dear.

Facilita oacesso àcadeira e torna a
viagem mais cómoda.

2 BATERIA DE FÁCIL EXTRACÇÃO 3 PNEUS - ADERÊNCIA TOTAL 4 APOIO DE PÉS BASCULANTE - FÁCIL ACESSO



Acessórios

CINTO DE
SEGURANÇ
A

CESTA INFERIOR
Muito prática para
levar objetos. Não
afecta a dobragem.

BOLSA TRASEIRA PORTA OBJETOS - 2 POSIÇÕES
Poderás colocá-la atrás ou à
frente para mais comodidade.

5 ESTOFADA COM TECIDO RESPIRÁVEL. MÁXIMA COMODIDADE.
Disponível em três cores.

Azul Verde Preto
KIT MULETA /BASTÃO Poderás levar um bastão

ou uma muleta em cada kit.



Peso total bruto 21,6 kg (com bateria) e 19,5kg (sem bateria).

Dimensões aberta 825 x 638 x 910mm (Largura x comprimento x
Altura)

Dimensões dobrada 1125 x 638 x 314mm (Largura x comprimento x
Altura)

Altura assento 485mm

Dimensões assento 330 x 420 MM (Largura x comprimento x Altura)

Peso máximo utilizador 120 KGS

Autonomia 13 km aprox.

Velocidade 0-6km/h

Inclinação máxima de
rampa

12°

Raio de volta 740mm

Motor Brushless DC 24V ,200W x 2

Sistema de comando Joystick

Bateria DC24V, 10,5 AH ION LITIO

Carregador 24V2A

Tempo de carga 4h aprox.

Rodas dianteiras 8 polegadas PU sólido

Rodas traseiras 10 polegadas. Pneu com câmara de ar 30~35PSI

Cores Preto / Verde / Azul

Apoio de braços Standard almofadado PU, fijo

Acessórios

kit joystick traseiro, kit muleta/bastão,adaptador
de bateria para carregamento externo, mini
bomba de ar Beto com manómetro, porta
copos, encosto ergonómico, correia de fixação
em silicone, luz led siliconefrontal/traseira,
spray anti furos,cesta porta objetos, bolsa
traseira, entre outros.

91 cm

82,5 cm

64 cm

31,5cm

1125 cm

Informação Técnica

Certificado de produto sanitário

Tel. 243 046 149 ·www.tecmoving.pt

Representante comercial

Patrícia Arsénio

patricia@tecmoving.pt

Contacto: 243 046 149

http://www.tecmoving.pt
mailto:patricia@tecmoving.pt
mailto:patricia@tecmoving.pt
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