
Características tecnicas

Cadeira elevatória
AMICUS

A - Espaço mínimo para virar

B - Distância mínima da parede ao encosto

C - Profundidade do assento

D - Largura até o repousa-pés dobrado

E - Largura até o repousa-pés desdobrado

F - Largura do repousa-braço  -  externo

G - Largura do repousa-braço  -  interno

H - Altura das costas

I - Base do assento ao repousa-pés (mínimo)

I - Base do assento ao repousa-pés (máximo)

J - Distância do chão ao repousa-pés
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Conceitos Standard Perch

Capacidade de carga versão std: 137 Kg 
(Peso extra: 160 Kg | Versão XXL: 200 Kg.)

Velocidade: 0,12 m/seg.

Alimentação: Bateria 24 V DC

Carregador: 240 V

Ângulo inclinação escada: 27-56º (seção artic. 52º)

Intrusão mínima do trilho na escada: 115 mm

Intrusão mín. trilho no patamar sup.: 86 mm

Intrusão mín.trilho no patamar inf.: 400 mm

Requer lugar de estacionamento inferior: 
582 mm (56º) - 623 mm (27º)

Comprimento máximo da guia: 7.000 mm.

Medidas da cadeira elevatória

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

800 11 02 44

info@valida.pt

www.valida.pt



Cadeira elevatória AMICUS

AMICUS é a cadeira elevatória perfeita para secções retas de escadas. Permite a instalação tanto no 
interior como no exterior. Da mesma forma, também oferece uma ampla gama de opções e acabamentos 
para se integrar perfeitamente ao ambiente.

Características gerais da cadeira elevatória AMICUS

Para seções de escada retas.

Versão interior e exterior.

Guia de alumínio com fixação nos degraus.

Acionamento oculto por cremalheira e pinhão.

Sensores anti-obstáculo sensíveis ao toque.

Baixo consumo de energia.

Assento giratório manual, por alavanca lateral 
(versão automática opcional). Perch sem giro.

Repousa-pés e assento rebatíveis.

Tapete antiderrapante no repousa-pés.

Funciona com baterias (recarregadas nas paradas).

Dois controles remotos com botões (Subir/Descer).

Ponto de luz no piso térreo ou no piso superior.

Instalação rápida sem obras.

Chave de segurança para uso privado.

Estofos em plástico de fácil limpeza em 
várias cores.

Montagem em ambos os lados da escada.

Tela LCD de autodiagnóstico para loca-
lizar incidentes rápidamente.

Cinto de segurança retrátil.

Confortável, seguro e silencioso.

Opção de seção articulada.

Botão mantido.

Cumpre a Diretiva de Máquinas 
2006/42/CE, EN 81-40:2008; ISO DIS 
9386-2, Diretiva de baixa tensão 
2006/95/CE, Diretiva CEM 2004/108/CE.

No patamar superior, ao chegar ao final do percurso 
e mantendo o controle da cadeira pressionado, o 
assento gira automaticamente para facilitar o desem-
barque.

ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASSENTO

O repousa-pés e o assento são rebatíveis para uma 
distância máxima da escada. Ao escolher um 
repousa-pés automático, você evitará ter que se 
abaixar para dobrar e desdobrar os mesmos.

REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO

Com esta opção, a cadeira está preparada para 
enfrentar as diferentes condições climáticas, pois é 
impermeável e o estofamento é protegido da luz 
ultravioleta. É entregue com uma capa especial para 
cobrir a cadeira quando não estiver em uso.

Este assento tem uma 
altura mais alta e permite 
que o usuário viaje com a 
cadeira na posição 
semi-sentada.

Peso extra: aumenta a capacidade de carga da cadeira até 160 Kg. e até 200 Kg. (versão XXL).

Para maior suporte ao 
usuário, a cadeira pode 
substituir o cinto retrátil 
padrão por um arnês 
corporal (disponível em 
vários tamanhos).

EXTERIOR

Assento elevatório “Perch” Arnês de segurança

Guia dobrável usado para evitar intrusão no patamar 
inferior quando a cadeina não está em uso.

SEÇÃO ARTICULADA

Opções AMICUS (apenas para interior)

Acabamentos: cores de estofamento

Areia

As cores reproduzidas neste catálogo são indicativas e podem variar ligeiramente das reais.

Cacau Ardósia (ext) Rubi Verde jade Safira

Versão manual: a dobra e o desdobramento são 
feitos manualmente.

Versão automática: dobra e desdobramento 
automático mantendo pressionado o comando 
da cadeira (ideal para utilização independente 
do utilizador).

A nossa missão é ade aconselhar e ofereçer o 
serviço e o produto sobe-escadas mais adecuado ás 
necessidades de cada usuario, conseguindo assim 
melhorar a sua qualidade de vida e dotar-lhe de uma 
maior autonomia no seu alrededor.

Soluções que melhoram a sua qualidade de vida!

Vive o mundo sem obstaculos
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Conceitos Standard Perch

Capacidade de carga versão std: 137 Kg 
(Peso extra: 160 Kg | Versão XXL: 200 Kg.)

Velocidade: 0,12 m/seg.

Alimentação: Bateria 24 V DC

Carregador: 240 V

Ângulo inclinação escada: 27-56º (seção artic. 52º)

Intrusão mínima do trilho na escada: 115 mm

Intrusão mín. trilho no patamar sup.: 86 mm

Intrusão mín.trilho no patamar inf.: 400 mm

Requer lugar de estacionamento inferior: 
582 mm (56º) - 623 mm (27º)

Comprimento máximo da guia: 7.000 mm.

Medidas da cadeira elevatória

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

800 11 02 44

info@valida.pt

www.valida.pt
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