
Rumba®



Rumba®

Compacta, dobrável e ajustável

Estrutura estreita, ideal 
para passar por portas e
elevadores

A largura da estrutura é desde apenas 58 cms, o 

que permite uma maior capacidade de manobra em 

espaços estreitos. Mesmo com a largura máxima 

de assento (de 48 cms), a cadeira continua ater 

uma estrutura reduzida, apenas de 64 cms!



Dobrado muito compacto

Ampla gama de opções

■  Luzes e indicadores

■ Trepa-passeios

■  Controle mentoniano

■ Apoio de pernas eleváveis

■  Encosto ajustável em tensão

■ Assento e encosto anatômicos

■ Apoio de cabeça Standard 

■  Apoio de cabeça anatômico 

■ Suporte de canadianas

■ Mesa

O encosto é facilmente desmontável.  As baterias (de 50 Amp de série) estão 

alojadas em duas caixas, para que seja mais cómodo manejá-las, a estrutura fecha-
se para ocupar o mínimo espaço e poder assim transportá-la facilmente.

As rodas anti-volteio fecham-se contra um obstáculo, porque a longitude da cadeira 

reduz-se em 5 cm. Isto é especialmente útil nos elevadores.

Além disso, e muito robusta. 

Trepa-passeios (opção) para 
ultrapassar obstáculos de 
até 10 cm

Comando mentoniano com 
duplo pulsador e monitor Omni + 
(opcional)

Luzes e indicadores 
para uma condução mais segura (Opção)

Encosto desmontável e 
regulável em altura em três 
posições: 43, 46 e 49 cm (sem 
necessidade de ferramentas)

Estrutura dobrável, encosto desmontável e 
baterias extraíveis.

A estrutura de assento está disponível em 2 tamanhos: 42 
x 43 cm e 48 x 43 cm, com a possibilidade de aumentar a 

largura até 54 cms graças à opção de regulação em largura 

dos apoios de braços.

Encosto regulável em altura em três posições: 43, 46 e 

49 cm. E o ângulo do encosto pode-se ajustar em várias 

posições entre 0º e 30º para obter a posição mais adequada 

para a comodidade e estabilidade do utilizador. 

Simples sjuste do assento, encosto e apoio de braços

Ângulo do encosto ajustável 
entre 0 e 30º

A largura total do espaço de 
assento pode-se ampliar até 6 
cm (3 em cada lado) mediante os 
apoio de braços.

Apoia de braços reguláveis em 
altura e desmontáveis. Encaixes 
de segurança para o transporte 
num veiculo de série.
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Rumba®

Compacta, dobrável e 
ajustável

Especificações técnicas

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

50 cm

18 a  28 cm

43, 46, 49 cm 

0° a 30°

3º

58, 64  cm42,  48 cm

43 cm

102 cm

84 cm

75 kg

125 kg

(Com baterias)

Para mais informação sobre opções e disponibilidade por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações 
indicadas sem aviso prévio.

Largura do assento: 42 cm, 48 cm

Profundidade do assento:        43 cm

Altura do encosto: 43, 46, 49 cm

Altura do assento ao chão: 50  cm (sem almofada)

Largura total:  58, 64 cm

Comprimento total (sem rodas anti-volteio):  102 cm

Comprimento total (sem apoio para os pés): 84 cm

Largura total dobrada:  35 cm

Raio de giro:  85 cm

Inclinação max: 10º (18%)

Obstáculo max. com trepa-passeios:  10 cm

Velocidade máxima:                    6 km/h

Baterias:  50 Amp

Cor:                     Azul, vermelho brilhante, preto brilhante e cinza selénio

Peso máx usuario:  125 kg

Peso da parte mais pesada:  37,4 kg
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