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Cadeira elevatória DEVOTUS

DEVOTUS é a cadeira elevatória mais avançada do mercado. Esta cadeira elevatória foi concebida 
para se adaptar o máximo possível às necessidades do utilizador e às limitações das escadas.

A segurança e as suas guias em aço inoxidável são duas das características mais notáveis. O seu sistema 
de tração por rolos pneumáticos e a falta de necessidade de lubrificação também é importante.

Medidas da cadeira elevatória DEVOTUS

Características técnicas

Capacidade de carga padrão: 135 Kg. Versões opcionais com peso extra de 150 Kg.

Inclinação máxima: 60º.

Motor: 24 V.

Velocidade: 0,10 m/seg.

Baterias: a cadeira pode ser usada temporariamente sem energia.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

800 11 02 33

info@valida.pt

www.valida.pt

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 barreiras



Cadeira elevatória
DEVOTUS

Cadeira elevatória DEVOTUS

DEVOTUS é a cadeira elevatória mais avançada do mercado. Esta cadeira elevatória foi concebida 
para se adaptar o máximo possível às necessidades do utilizador e às limitações das escadas.

A segurança e as suas guias em aço inoxidável são duas das características mais notáveis. O seu sistema 
de tração por rolos pneumáticos e a falta de necessidade de lubrificação também é importante.

Medidas da cadeira elevatória DEVOTUS

Características técnicas

Capacidade de carga padrão: 135 Kg. Versões opcionais com peso extra de 150 Kg.

Inclinação máxima: 60º.

Motor: 24 V.

Velocidade: 0,10 m/seg.

Baterias: a cadeira pode ser usada temporariamente sem energia.

Vive o mundo sem barreiras

Vive o mundo sem barreiras

Segue o nosso perfil!

800 11 02 33

info@valida.pt

www.valida.pt

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 barreiras



SOCaracterísticas gerais do elevador de escada DEVOTUS

STN: sistema de tração por meio de rolos 
pneumáticos. Não necessita de lubrificação.

Paradas magnéticas, movimentos progres-
sivos e sem buracos.

Sensores de segurança sensíveis ao toque.

Assento ajustável, dobrável e giratório.

Controles remotos sem fio.

Funciona com baterias auto-recarregáveis.

Tela LCD de autodiagnóstico.

Chaves de segurança.

Cinto de segurança retrátil.

Volta automática.

Guias em inox.

Joystick integrado na cadeira (subir/descer).

Possibilidade de funcionamento com chave 
na cadeira e nos comandos.

Regulador de velocidade.

Repousa-pés manual (alavanca de abertura).

Diferentes opções de estofados para escolher.

Pode ser montado nos dois lados da escada.

Rápida instalação e sem obras. Silenciosa, 
confortável e segura.

RAL 9001 *

Cores: postes e chassis

Qualquer outra cor a 
escolher da gama 
RAL sob consulta.

*

Acabamentos

Estofados

As cores reproduzidas neste catálogo são indicativas e podem ser diferentes das reais.

Aqua 00121654Vanille 00121653

Opcionais

Braço articulado: guia dobrável utilizada para 
evitar intrusão no patamar inferior quando a 
cadeira não está em uso.

Controles de parede (painel de botões).

Diferentes tipos de fixação das guias 
(degraus, parede, escada, etc.)

Versão exterior com guia aquecida.

Repousa-pés automático..

Maior largura da cadeira (máx. 520 mm).

Arnês criança/adulto.
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A cadeira elevatória DEVOTUS pode ser personalizada com uma das mais amplas seleções de acaba-
mentos, concebida para se adaptar perfeitamente a qualquier ambiente e decoração.

95% lã virgem 
5% poliamida

100%
bovino

100% 
poliuretano

FELTROCOURO GEN. PELE SINT.MICROFIBRAPANO 1 PANO 2
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