
ZIPPIE  
SALSA
A NOSSA GAMA DE 
CADEIRAS DE RODAS 
ELÉTRICAS PARA 
CRIANÇAS



MOBILIDADE ELÉTRICA 
PARA OS MAIS NOVOS
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As cadeiras de rodas elétricas pediátricas ZIPPIE são as 
companheiras na busca de aventuras.  Robustas, 
compactas e fáceis de conduzir.  Com elementos 
ajustáveis para acompanhar o crescimentos da criança, 
múltiplas opções elétricas e um sistema de controlo 
capaz de interagir com o meio que as rodeia. A energia 
que precisam os mais pequenos para melhorar a sua 
autonomia, tanto dentro como fora de casa. 

// Com uma largura total de apenas 52 cm!  
A cadeira elétrica pediátrica com tração 
central mais compacta.

// A cadeira elétrica pediátrica com 
tração central. Manobrabilidade  
no interior e condução suave em 
terrenos irregulares. 

// Robusta e potente. A cadeira elétrica pediátrica 
com tração traseira ideal para o exterior.

ZIPPIE

ZIPPIE

ZIPPIE
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Suspensão independente nas 6 rodas e tecnologia
anti balanço. A cadeira elétrica pediátrica com tração
central Zippie Salsa M2 oferece manobrabilidade em
espaços interiores e uma condução suave em terrenos
irregulares.

ZIPPIE

A cadeira de rodas elétrica ZIPPIE Salsa M2 oferece a melhor manobrabilidade
em espaços interiores. Graças à sua tecnologia e à tração central, bem como as
dimensões compactas da base, consegue-se um raio de giro reduzido (67 cm), o 
que permite à criança mover-se perfeitamente em espaços pequenos e uma 
altura mínima de assento ao chão, para melhor acesso às mesas.
Mas não é tudo. ZIPPIE Salsa M2 proporciona além disso um grande rendimento
no exterior. O seu incrível sistema de suspensão proporciona uma condução
muito suave e estável, inclusive em terrenos irregulares ou subidas, superando
passeios até 7 cm.

4



// 4 CORES DE ESTRUTURA

Azul, vermelho, branco ou preto mate.

ÁGIL. COMPACTA.
AJUSTÁVEL

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente
ajustável em largura e profundidade para 
se adaptar ao crescimento da criança.

// ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO

Com uma altura muito reduzida de apenas  
40 cm desde a base do assento (sem módulos), 
e ajustável para se adaptar a qualquer mesa 
de trabalho ou de brincadeiras.

// ANTI-BALANÇO E SUSPENSÃO

O sistema anti balanço da base
oferece estabilidade, minimizando os
movimentos do corpo da criança e
aumentando, por isso, a sua segurança.
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Diga adeus aos problemas de espaço sem 
renunciar ao rendimento no interior.

Com uma largura total de apenas 52 cm, Zippie Salsa M2 Mini é a 
cadeira elétrica pediátrica com tração central mais compacta!

Esta cadeira oferece uma incrível manobrabilidade no interior e entre 
espaços estreitos como portas ou elevadores, graças à sua base de 
apenas 52 cm de largura e ao reduzido raio de giro proporcionado pela 
tração central (apenas 52 cm com apoio de pés a 90º). 

Por ser compacta não significa que se tenha que renunciar ao 
rendimento. Zippie Salsa M2 Mini utiliza a mesma base que a Zippie 
Salsa M2 (apenas mais estreita), conservando assim todas as prestações 
desse modelo: tecnologia anti balanço, assento multi ajustável, 
suspensão nas 6 rodas...

ZIPPIE
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A  TRAÇÃO CENTRAL 
MAIS COMPACTA

// BATERIAS DE 41 AMP

Com velocidade de 6 km/h   
(10 km/h e 3,2 km/h opcionais)

// ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO

Com uma altura muito reduzida de apenas  
40 cm desde a base do assento (sem 
módulos), e ajustável para se adaptar a 
qualquer mesa de trabalho ou de brincadeiras.

Apenas 

52 cm

// 4 CORES DE ESTRUTURA

Azul, vermelho, branco ou preto mate.

// ANTI-BALANÇO E SUSPENSÃO

O sistema anti balanço da base
oferece estabilidade, minimizando os
movimentos do corpo da criança e
aumentando, por isso, a sua segurança.

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente
ajustável em largura e profundidade para 
se adaptar ao crescimento da criança.
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Robusta e potente. A cadeira elétrica pediátrica 
com tração traseira ideal para o exterior.

Graças aos seus potentes motores, e à sua base com baterias de 60 Amp e
rodas de grandes dimensões, a cadeira de rodas elétrica pediátrica ZIPPIE
Salsa R2 garante um grande rendimento no exterior.
Além disso, tem umas dimensões compactas, o que permite à criança passar
pelas portas estreitas e mover-se com facilidade entre o mobiliário 
doméstico. Com uma largura mínima de 60 cm (com rodas de 12,5“) e de 62 
cm (com rodas de 14“), e uma altura reduzida do assento ao chão para melhor 
acesso às mesas.

ZIPPIE
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// BASE MODERNA E 
COMPACTA

Disponível em 3 cores:
azul, vermelho e branco.

// SUSPENSÃO

Suspensão ajustável para
uma condução mais cómoda

UM MUNDO POR
DESCOBRIR

// AJUSTÁVEL AO CRESCIMENTO

A unidade de assento é totalmente
ajustável em largura e profundidade para 
se adaptar ao crescimento da criança.

// MOTORES DE 6 OU 10 KM/H

Potentes motores de 6 km/h ou de
10 km/h opcionais, de 2 ou 4 polos.

// RODAS DE GRANDES DIMENSÕES

Rodas dianteiras de 9“ e traseiras de 12,5 ou 14“
para se mover com facilidade em todos os terrenos.
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Apoios de braços
abatíveis standard
que facilitam o
acesso.

Assento e encosto Comfort
opcional para maior conforto
e suporte postural.

O assento da Zippie Salsa é totalmente ajustável em largura e profundidade, para se poder adaptar a cadeira ao 
crescimento da criança. Também se podem regular: a altura e longitude dos apoios de braços, o ângulo do assento e a 
altura e ângulo do encosto. Graças ao desenho especial da base sólida, tem ainda a possibilidade de se instalar Jay ou 
outros sistemas assento. Tudo isto, sem esquecer uma amplíssima gama de opções e acessórios para se conseguir uma 
funcionalidade e conforto à medida da criança: elevação e basculação, apoio de cabeça, luzes e piscas, mesa-tabuleiro 
abatível…

UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL

Mesa-tabuleiro abatível
e extraível (opcional)

Módulo de elevação e
basculação elétrica opcional,
com ajuste do centro de gravidade.
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Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informações sobre opções e configurações, 
por favor consulte o formulário de encomenda.
Os nossos produtos estão em contante processo de 
desenvolvimento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se 
o direito de alterar o design dos mesmos
e as especificações indicadas sem aviso prévio
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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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ZIPPIE SALSA M2 / ZIPPIE SALSA M2 Mini / ZIPPIE SALSA R2 // CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS PEDIÁTRICAS

Peso máx. utilizador: 75 kg Velocidade máx.: 6 km/h (10 km/h opcional)

Largura do assento: Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)

Baterias:
Salsa M2: 60 Ah 
Salsa M2 Mini: 41 Ah
Salsa R2: 60 Ah (80 Ah opcionais)

Profundidade do assento: Ajustável de 30 a 40 cm (em incrementos de 2 cm)

Altura do assento:
Salsa M2 e Salsa M2 Mini: desde 40 cm 
Salsa R2: desde 41,5 cm Eletrónica: VR2 standard, R-Net opcional

Basculação do assento:
Manual: 0º,3º 6º 9º  
Elétrica opcional: 0° a 30°/ -5° a 25° Raio de giro

Salsa M2: 67 cm  (com apoios de pés a 90º)
Salsa M2 Mini: 52 cm  (com apoios de pés a 90º)
Salsa R2: 91 cm  (com apoios de pés a 90º)Altura do encosto: 41 cm (± 2,5 cm)

Reclinação do encosto:
Manual: -4° a 16° 
Elétrica opcional: 0° a 30°

Subida máx de segurança: 8° (14%)

Passeios:
Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 7 cm 
Salsa R2: 10 cm

Largura total:
Salsa M2: 61 cm 
Salsa M2 Mini: 52 cm 
Salsa R2: 62 cm (rodas 14“) / 60 cm (rodas 12,5“) Rodas:

Salsa M2 e Salsa M2 Mini: centrais de 13“, dianteiras e traseiras  7“  
Salsa R2: traseiras de 12,5“ ou 14“; dianteiras de 9“

Longitude total:
Salsa M2: 112 cm (com apoios de pés a 90º)
Salsa M2 Mini: 100 cm (com apoios de pés a 90º)
Salsa R2: 107 cm (com apoios de pés a 90º)

Cor da base:
Salsa M2 e Salsa M2 Mini: Vermelho, Azul, Branco, Preto mate
Salsa R2: Vermelho, Azul, Branco

Peso de la silla:
Salsa M2 Mini: Desde 97 kg (com baterias) 
Salsa M2 y Salsa R2: Desde 120 kg (com baterias)

Altura total:
Salsa M2 e Salsa M2 Mini: 92,5 cm 
Salsa R2: 94,5 cm Crash tested: Sim (aprovadas para o transporte em veículos conforme ISO 7176-19)


