
VÁ MAIS LONGE COM 

WHEELDRIVE



NÃO HÁ
LIMITES

WheelDrive é um inovador dispositivo de
ajuda elétrica à propulsão, que,
aplicado na sua cadeira de rodas manual,
facilitará as suas deslocações para que
possa ir mais longe e com menos
esforço... Revolucione a forma como se 
desloca com WheelDrive!
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NÃO HÁ
LIMITES

Desenhado para facilitar a sua vida, o dispositivo de ajuda
elétrica para cadeiras de rodas WheelDrive pode-lhe 
proporcionar grandes benefícios para a sua saúde, reduzindo o 
esforço que é necessário na auto propulsão. Com o sistema de 
duplo aro, não só poderá beneficiar de assistência elétrica na 
propulsão, como também poderá “conduzir” sem esforço a sua 
cadeira de modo elétrico continuado ...WheelDrive é único!

 
Selecione o grau de assistência necessário em cada 
momento e aproveite  de uma maior mobilidade e 
liberdade com a sua cadeira de rodas!

//  SISTEMA DE DUPLO ARO:  
O aro de maior diâmetro aciona a assistência elétrica, enquanto o 
mais pequeno ativa o modo de condução contínuo elétrico.  
Com Wheeldrive terá a ajuda que precisa!

//  MUITO INTUITIVO E FÁCIL DE USAR:  
Tão fácil e natural como a propulsão habitual na cadeira de rodas.

//  MAIS LIBERTADE E INDEPENDÊNCIA:  
Para chegar onde quiser, com muito menos esforço.

//  MANTENHA-SE ATIVO REDUZINDO DANOS FÍSICOS: 
Graças à redução da tensão nos músculos e articulações e à 
estimulação da mobilidade ativa.

//  COMPATÍVEL COM QUASE TODAS AS CADEIRAS:  
Wheeldrive é muito fácil e rápido de instalar, e não requer 
nenhuma peça ou ajuste adicional na sua cadeira.
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UMA EXPERIÊNCIA
ÚNICA

Aro de ASSISTÊNCIA
à propulsão

Aro de CONDUÇÃO
CONTÍNUA ELÉTRICA

ASISTÊNCIA OU CONDUÇÃO ELÉTRICA

WheelDrive é único pelo seu sistema de duplo aro. O aro de maior diâmetro, de assistência 
proporciona ajuda para que possa propulsar a sua cadeira mais facilmente. E se o que pretende é 
deslocar-se sem esforço, o aro mais pequeno de condução contínua elétrica faz as funções de um 
joystick na roda, proporcionando uma condução ininterrupta. Com 3 perfis de condução, para que 
possa definir a assistência necessária e a que velocidade se quer deslocar. Sempre que quiser, 
poderá facilmente passar de um aro para o outro. 

WheelDrive é muito mais que um dispositivo elétrico de ajuda à
propulsão. Também permite usar a cadeira manual como se fosse uma
elétrica, para que se possa deslocar sem esforço e superar terrenos
mais inacessíveis. WheelDrive abre um novo mundo de experiências.
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MUITO INTUITIVO E FÁCIL DE UTILIZAR

Utilizar WheelDrive será tão natural como a propulsão na sua 
cadeira de rodas, e rapidamente constatará como é simples 
mudar de uma aro para o outro. Através dos interruptores da própria
roda poderá ativar ou desativar o sistema e também configurar os
perfis de condução: até 10 km/h máx. com o aro de assistência e
até 6 km/h com o aro de condução contínua elétrica.
E com a confiança de que o controle é sempre seu: ao descer
uma rampa os motores travam automaticamente para
garantir a sua segurança.

MAIS LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA

Quer ir mais longe ou conseguir superar inclinações?
Com WheelDrive verá como o seu esforço é reduzido.

Poderá utilizá-lo sem problemas em espaços apertados. E para
o levar no automóvel, poderá extrair facilmente as rodas para o 

transporte. Aprecie a sua mobilidade – e reserve a sua 
energia para viver a vida ao máximo!

MANTENHA-SE SAUDÁVEL E ATIVO COM 
WHEELDRIVE!

O uso prolongado de uma cadeira de rodas manual pode
provocar lesões nos braços e ombros ou a

diminuição da força. O dispositivo WheelDrive
reduz a tensão sobre os músculos e articulações 

ajudando a prevenir esse tipo de problemas, 
promovendo simultaneamente uma mobilidade 
ativa  para manter a sua independência e boa 
forma física. 
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PREPARADO PARA
SUPERAR OS SEUS LIMITES?

O controlo, a funcionalidade e o aspeto de uma cadeira de 
rodas manual combinada com a melhor tecnologia de
assistência elétrica. Com WheelDrive poderá ter o
melhor de dois mundos – ir mais além e usufruir de
um passeio sem esforço! 



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DO WHEELDRIVE

// FÁCIL COLOCAÇÃO EM PRATICAMENTE QUALQUER CADEIRA 

As rodas WheelDrive podem-se colocar facilmente na grande 
maioria das cadeiras de rodas manuais e ativas, sem necessidade de 
peças nem ajustes adicionais na cadeira. 
Não terá que renunciar nem ao design nem à personalização da sua
cadeira manual. Poderá voltar a colocar as rodas originais
sempre que precisar – e sem necessidade de ferramentas.

// FÁCIL DE TRANSPORTAR NO CARRO OU NO AVIÃO 

As rodas WheelDrive retiram-se facilmente da cadeira para se
colocarem na mala do carro. Vai viajar de avião? Não há
problema. WheelDrive cumpre os requisitos IATA pelo que
pode ser transportado como equipamento faturado. (Retirar as
baterias antes do transporte)

// BATERIAS EXTRAÍVEIS DE CARGA RÁPIDA

WheelDrive obtém o seu grande rendimento das suas 2 baterias 
leves, que se podem retirar facilmente. A carga destas baterias 
atinge-se em aproximadamente 2 horas – cerca de 60% mais rápido 
que as restantes baterias do mercado. E durante a carga, poderá 
continuar a utilizar a sua cadeira como uma cadeira manual normal.
Nada o irá parar!

PARA QUEM ESTÁ INDICADO O WHEELDRIVE?* 
Se sofre de dores nos ombros ou nos braços, se nota que ao longo do dia a sua energia se vai esgotando ou se 
simplesmente não quiser propulsionar-se o tempo todo, WheelDrive irá converter-se no seu melhor aliado, 
proporcionando-lhe inúmeras vantagens. E se está em boa forma física e simplesmente quer ir mais longe, 
WheelDrive também é para si!

* Os sistemas de Hemiplegia e propulsão com os pés não são
compatíveis com WheelDrive.
O uso do WheelDrive não é recomendado para utilizadores com 
diminuição das capacidades cognitivas ou espasmos.
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WheelDrive // Dispositivo de ajuda elétrica à propulsão

Peso máx. suportado 130 kg
Velocidad máx (para a frente) 

10 km/h (aro de assistência)
6 km/h (aro de condução contínua)

Largura total adicional 43 mm (21,5 mm de cada lado)
Altura máxima de passeios, marcha
atrás

50 mm
Peso das baterías (par) 3.6 kg

Peso total com bateria
(cada roda)

11.5 kg
Tempo de carga (carga completa) 2 horas aprox.

Uso indicado
Pessoas com mobilidade reduzida ou capacidade limitada 
para a propulsão. Ideal para usar no interior ou no exterior.

Peso de transporte, sem bateria 
(cada roda)

9.7 kg

Diâmetro da roda 24’’

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para mais informações sobre opções e 
disponibilidades consulte o formulario de encomenda.  
Os nossos produtos estão em constante proceso de 
melhoria, pelo que Sunrise Medical reserva-se o 
direito de alterar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio. 

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt
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Tolerância de fábrica: +/- 1cm


