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A nova cadeira elétrica INCA oferece um 

design atrativo e tecnologia de vanguarda. 

Extremamente compacta e leve, em 

alumínio. Almofada de assento destacável e 

costas revestidas a tecido respirável 3D. 

Suporte inferior para colocação de 

pertences. Baterias de lítio (24V/10Ah) 

caracterizam-se pela leveza e durabilidade. 

Baterias incorporadas na estrutura das 

pernas. Adequa-se à utilização em portas e 

passeios estreitos. Totalmente dobrável para 

facilitar o transporte e armazenamento, 

sendo possível deslocá-la apenas com uma 

mão. Rodas traseiras 200mm. Rodas 

dianteiras 175mm com suspensão. Rodas 

anti-queda. 
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Características  

 

    

Arrumação e Transporte 

Estrutura compacta e 

dobrável, transportável 

tipo “trolley” 

Conforto 

Apoia braços anatómicos 

e ângulo das costas 

ajustável 

Proteção 

Protetor de pernas 

ajustável 

Baterias 

Integradas na estrutura 

lateral da cadeira 

 

 

Dados Técnicos 

 

INCA 

Referência: 51 CD EL 2 IN 49 AP 

Largura assento 380mm Rodas dianteiras 175mm 

Profundidade assento 420mm Cor estrutura Cinza 

Altura assento  510mm Cor estofos Preto 

Altura encosto 410mm Motor 180w 

Largura cadeira 660mm Baterias 2x 24V/10Ah  

Largura cadeira fechada 6600mm Autonomia 15km* 

Profundidade cadeira 1000mm Velocidade máxima frente 6km* 

Profundidade cadeira fechada 340mm Velocidade máxima atrás 3km* 

Altura cadeira 860mm Inclinação máxima 12º 

Altura cadeira fechada 750mm Altura máx.ultrapassar obstáculos  

Altura do apoia braços 695mm Raio de rotação  

Reclinação encosto - Peso total cadeira 25kg 

Basculação/Tilt - Peso s/ componentes desmontáveis - 

Rodas traseiras 200mm Peso máximo utilizador 115kg 

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm 

 
 

 

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto. 
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