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OTOLIFT TWO 
 
 
 

Estes dados devem ser usados apenas como referência. Todas as dimensões mostradas na parede serão afetadas por quaisquer  
obstruções adicionais e estão sujeitas a uma avaliação completa do local. As medidas estão em milímetros. 
 

A Do chão ao fundo do apoio de pés (na horizontal) 55 P-a 180 curva do centro do rail ao centro (máximo) (0°) 530 
B Do topo do apoio de pés ao topo do assento* 485 P-b 180 curva do centro do rail ao típico centro (40°) 360 
C Do topo do assento ao topo do apoio de braços 210 P-c 180 curva do centro do rail ao centro (minímo) (>40°)      360 
D Do topo do apoio de braços ao topo do encosto 170 Q-a Raio mínimo giratório da parede (standard) 695 
E Altura total 960 Q-b Raio mínimo giratório da parede (Heavy Duty) 735 
F Comprimento do apoio de pés 295 R-a Raio de curvatura mínimo na linha central - (> 40 °) 180 
G Da frente do apoio de pés até à guia 625 R-b Raio de curvatura máximo na linha central - (0 °) 265 
H Do encosto à parede (mínimo)  5 S Do assento ao chão (na horizontal) 580 
I Largura entre os apoios de braços** 420 T Topo do apoio de pés até o chão (na horizontal) 95 
J Largura total** 570 U Topo do tubo superior até o chão (na horizontal) 350 
K Largura do apoio de pés 290 V Da frente do encosto à parede (na horizontal) 100 
L Largura do apoio de pés rebatido 370 W   Da frente do tudo à parede      135 
M Ângulo de escalada*** 0-60º X Do topo do apoio de pés ao chão (início normal/ 

dropstart)                                                  95 
N Da frente do rail até ao primeiro degrau - (início 

56°)**** 
285 Y Do apoio de braços ao primeiro degrau - (início 56°) 540 

O Do assento ao chão (no início normal/dropstart) 580 Z Diâmetro dos tubos 45 

* Opção de assento poleiro com giro - até: 605 
Opção de assento poleiro sem giro - até 735 
Opção de altura diminuída (fixa):455 
Opção de apoio de pés elétrico para cima / para baixo 
(L = +50 mm):365-520 

 ** Opção de assento largo: +50 
***   Heavy duty de 150 kg : 52 graus 
**** Rail deslizante: 60 – Rail rebatível: 140 
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CADEIRA 
Tipo de assento Cadeira ergonómica para ótimo 
conforto ao sentar com opção de giro para a 
esquerda ou direita no topo das escadas para 
permitir uma saída segura.  
Materiais Estrutura em aço, assento e encosto 
em ABS / PC ou com estofamento opcional. 
Acabamentos Todas as peças de aço são 
revestidas com pó de epóxi. 
Apoio de braços Apoios de braço de 
alumínio fundido, revestimentos de plástico 
PP. 
Interruptores O interruptor principal e o 
interruptor de controlo são integrados no apoio de 
braço. 
Carga 130 kg com ângulo de inclinação até 56 °. A 
opção de heavy duty de 150 kg possui ângulo até 
52°. 
Segurança A TWO apresenta um cinto de 
segurança e interruptores de segurança atrás 
dos painéis laterais, junto aos rails. Tem um 
controlo de velocidade excessiva. 

 
TRANSPORTE 
Construção A estrutura da cadeira é de aço 
soldada. Enquanto, a estrutura do motor e caixa 
de engrenagens são de alumínio fundido  

Acabamentos Revestidos de pó epóxi. 
Motor Controlado por microprocessor 24V DC de 3 
fases,   brushless DC motor, 0,33 kW. 
Início Começo e término suave. 
Electronica Unidade controlada por 
microprocessor para controlo do motor 
Baterias 2 x 12V, 7Ah. 
Nível de ruído Nível de operação máximo de 40 
dBA. 

APOIO DE PÉS 
Construção Estrutura de aço soldada coberta 
com camada superior de TPE antiderrapante. 
Acabamento Todas as peças de aço são 
revestidas com pó de epóxi. 
Rebate O rebate do apoio de pés é feito 
manualmente. Também é possível realizar 
eletricamente. 
Segurança A parte inferior é fornecida com 
um painel de segurança, operando em ambos 
os sentidos de deslocamento. 

 
RAIL 
Construção Dois rails de aço. 
Secção Rail Redondo, com 45mm de diametro. 
Acabamentos Revestidos de pó epóxi. 
Fixação Aparafusado apenas aos degraus. Fixação 
à parede também é possível. 
Comprimento Max. 30 metros. 
Fiação rail Ao longo do rail. 
Método de condução Sistema por roda 
dentada em cremalheira. 

Inclinação máx Até 56°. 

Opções de começo Curvas de 
estacionamento - Barra de dobradiça - Barra 
dobrável - Partida curta. 

 
OUTRAS PARTES 
Controlos remotos Controlos RF montados na 
parede na parte superior e inferior das escadas 
ou controlo remoto móvel com interruptores 
leves de toque alimentados por 2 pilhas AA. 

Unidade de carga Montado na parede. 


