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MAIS POTÊNCIA PARA 
A SUA CADEIRA DE 
RODAS

EXPLORE O SEU AMBIENTE COMO                      O MUNDO AO SEU ALCANCE
NUNCA  

ALTO
RENDIMENTO
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A SUA FIEL 
COMPANHEIRA
TANTO NO CAMPO
COMO NA CIDADE

Projetada de forma inteligente para que desfrute de uma maior 
independência, a handbike elétrica Empulse F55 permite-lhe chegar 
onde antes não conseguia e com menor esforço, sentindo o verdadeiro 
prazer da condução. 

Ultracompacta e fácil de acoplar, com a F55 pode dar potência extra à 
sua cadeira de rodas sempre que precisar. É a solução ideal para 
quando não quiser utilizar o seu automóvel, sendo um meio de 
transporte mais sustentável e amigo do ambiente, ou se procura 
apenas divertir-se.

EXPLORE O SEU AMBIENTE COMO                      O MUNDO AO SEU ALCANCE
NUNCA  
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PRONTO
PARA
SAIR

DESFRUTE
DA 
CONDUÇÃO
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A vida na cidade é vibrante e dinâmica. Não fique para trás e siga o 
ritmo, desfrutando sem limites da sua mobilidade.  Elevadores, ruas 
estreitas, corredores apertados nos supermercados... Nada disso será um 
problema graças ao raio de viragem muito reduzido da F55.

Ative o modo de condução automática e não terá de se preocupar em 
pressionar continuamente a alavanca. A handbike Empulse F55 manterá a 
velocidade selecionada, tornando tudo mais fácil. Quer ir um pouco mais 
longe? Claro! As baterias com certificado IATA são perfeitas para viajar.

Faça-se ao caminho com a Empulse F55 e preocupe-se apenas em se 
divertir.

CONSIGO, ONDE QUISER IR
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A  MOBILIDADE NUNCA FOI TÃO FÁCIL

GRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACTLY 
WHAT YOU CONSIDER A  

“WALK IN THE PARK”? 

O potente motor elétrico 
sem escovas (brushless)  
e a tração otimizada 
permitem-lhe fazer frente 
a quase todos os terrenos.

SEM
LIMITES
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ECRÃ
Assuma o controlo graças ao ecrã de 
fácil leitura: indicador de velocidade, 
distância de viagem, distância total 
percorrida, estado da bateria, consumo 
de energia...

POTÊNCIA
Equipada com uma bateria de lítio de 8,1 Ah que 
proporciona uma autonomia aproximada de até 35 km.  
A bateria possui também um sistema inteligente que
melhora o ciclo de carga e a vida útil da mesma.

TRAÇÃO
É o que mais importa no momento de 
enfrentar inclinações íngremes.  
Empulse F55 permite-lhe ajustar o 
centro de massa e otimizar a tração.

A DECISÃO É SUA
Se prefere a roda de 8,5" para 
circular pela selva urbana com a 
sua Empulse F55 ou desfrutar de 
um maior conforto na condução 
com a roda de 14", ideal na 
natureza e em terrenos 
irregulares.

CONDUÇÃO CONFORTÁVEL
Graças ao ajuste da posição do guiador.

IMPARÁVEL - 
A MENOS QUE QUEIRA
Com 2 sistemas de travões independentes 
para maior segurança: travão elétrico e um 
potente travão de disco.

ILUMINE O SEU CAMINHO
Com a luz frontal LED incluída de 
série.
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AO SEU LADO 
QUANDO É 
NECESSÁRIA - 
FÁCIL DE REMOVER 
QUANDO JÁ NÃO 
PRECISAR

ESTÁ APENAS A UNS 
SEGUNDOS...
... de viver as mais incríveis 
aventuras ao ar livre. Com um 
sistema de ancoragem simples, a 
handbike elétrica Empulse F55 pode 
acoplar-se a qualquer tipo de cadeira 
de rodas numa questão de segundos, 
convertendo-a no complemento mais 
poderoso para o seu dia a dia. Empulse F55 para cadeira com apoios de pés removíveis 

Com estruturas de encaixe e de condução mais compridas (e curvadas) 
para se adaptarem melhor às cadeiras com apoios de pés desmontáveis, 
proporcionando uma condução ergonómica e confortável.

Empulse F55 para cadeira com apoios de pés fixos 
Estruturas de encaixe e de condução mais curtas que se adaptam na 
perfeição a cadeiras com apoios de pés fixos, aumentando a tração e o 
conforto na condução.



9

Graças à possibilidade de rebater 
a estrutura de encaixe, o tamanho 
de transporte da Empulse F55 é 
reduzido numa questão de 
segundos: levante a estrutura de 
encaixe, baixe o guiador e poderá 
guardar facilmente. Se necessário,
a estrutura de encaixe pode ser 
totalmente desmontada.

PREPARE-SE
PARA SAIR
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MOSTRE O 
SEU ESTILO

GRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACTLY 
WHAT YOU CONSIDER A  

“WALK IN THE PARK”? 
DETALHES

DE 
COR



11

A personalização é possibilitada 
graças ao kit para alterar a cor dos 
guarda-lamas e dos laterais da F55. 
Muito fáceis de trocar, vêm de série 
em quatro cores: vermelho, preto, azul 
e laranja.



   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.pt

Autonomia máx. 35 km*

Inclinação máx. Até 11% (6°)

Largura da estrutura frontal 260 a 480 mm (1)

Carga máx. 110 kg

Máx. velocidade de avanço 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h (conforme definido)

Tamanho da roda
8,5“ maciço (com câmara de ar) /  
14" pneumático

Bateria Iões de lítio, 36V, 8,1 Ah

Motor 400 W Máx.

Peso da bateria 2 kg

Peso de transporte 9 kg

Peso da estrutura de encaixe 2 kg

Peso total A partir de 13 kg

Travão
Travão duplo: travão de disco mecânico e 
travão elétrico independente

Compatibilidade
Cadeiras rigidas / dobráveis 
Apoios de pés fixos / desmontáveis

Cor Preto

Detalhes de cor (incluídos de 
série)

Preto, vermelho, azul e laranja  
(preto instalado de fábrica)

 (1) Largura da estrutra medida de centro a centro do tubo do quadro na posição montada. Utilize apenas 
esta medida e não a largura do assento para verificar a compatibilidade.
* A autonomia pode variar em função da combinação handbike-tipo de cadeira. O peso do utilizador, as 
condições do terreno, o uso e o tipo de condução, assim como as condições metereológicas podem afetar o 
desempenho.
Para mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedidos. Os nossos 
produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva para si o direito de 
modificar o desenho e as especificações destes sem aviso prévio. Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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