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Verdadeira Construçao Personalizada
Apenas a RGK lhe oferece uma total personalização da sua cadeira 
de rodas, com mais de 30 tamanhos diferentes, graças aos quais 
poderá configurar e criar a cadeira de rodas perfeita para si.

Materiais da mais alta qualidade
A armação da Octane FX é produzida em Titãnio de Grau 9, o titânio de 
mais elevada qualidade, garantindo um quadro leve e duradouro com 
uma condução muito suave.

Revoluçionário sistema de rebatimento Q-loçkTM 
Com o novo e melhorado sistema de rebatimento Q-LockTM que 
transforma uma cadeira rígida num modelo tão rebatível e compacto 
que irá caber até no compartimento superior do avião.

Ultraleve
Com um peso inferior a 5,5 kg*, a Octane FX é a cadeira ideal para o teu estilo de vida ativo, 
para que possa percorrer grandes distâncias ou fazer a transferência para o carro sem esforço.
*Peso de transporte, não inclui rodas traseiras nem almofada, com base numa cadeira de 400 mm de largura.

TECNOLOGIA
SEM LIMITES 
CADEIRA DE RODAS RÍGIDA  

QUE SE ENCARTA. EM TITÂNIO
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Sem çruzeta. Sem çomprometer a estabilidade nem a rigidez. 
O seu armaçao em titânio ofereçe uma çonduçao suave e 
çonfortável. Com a Oçtane FX, poderá ir a qualquer lugar.
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CARACTERÍSTICAS
CHAVE TECIDO DE 

ENCOSTO AIRTECH

PROTECOES 
LATERAIS 
REBATÍVEIS

DESENHO
OTIMIZADO DE 
BAIXO PERFIL

ESTRUTURA 
EM TITÂNIO 
GRAU 9

SISTEMA DE 
REBATIMENTO 
Q-LOCKTM 
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REBATIMENTO  
FÁCIL EM 4 PASSOS

PASSO 1
Dobre as proteções laterais.

PASSO 2
Utilize o sistema Q-LockTM 
para rebater até debaixo o 
encosto.

PASSO 3
Utilize o sistema Q-LockTM 

para rebater até cima a 
estrutura inferior.

PASSO 4
A sua Octane FX está agora 
pronta para caber nos  
espaços mais apertados.
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A Octane FX apresenta um tamanho rebatido tão 
compacto que encaixa perfeitamente na maioria dos 
compartimentos superiores dos aviões.
Assim, poderá levar sempre consigo a sua cadeira, 
sem ter de se preocupar se chega ao seu destino ou 
que possa sofrer algum dano durante o transporte.

B E  F R E E

VIAJA DE AVIAO?
“NAO TEMA E VIAJE NA CABINE  
COM A SUA OCTANE FX“
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CONHECA A
SOPHIE

“Não pensei que seria capaz de melhorar a minha postura 
sentada, até que experimentei a Octane FX. A cadeira 
adapta-se a mim como uma luva e sinto-me muito mais 
segura de mim mesma desde que a tenho. Nunca pensei 
que pequenas mudanças teriam um impacto tão grande 
no meu dia a dia. É fácil de impulsionar, leve e também a 
posso rebater e levar comigo para todos os lugares. Além 
disso, é muito bonita.... Sinceramente, sinto-me incrível na 
minha Octane FX”

Sophie Carrigill      
Desportista Paralímpica e embaixadora  
da RGK (Reino Unido)
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Para mais informações 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 para si o direito de modificar o desenho e as especificações destes sem 

aviso prévio.

*Baseado em opções adicionais, excluindo outros equipamentos para cadeiras de rodas de terceiros.

**Não inclui rodas traseiras nem almofada, com base numa cadeira de 400 mm de largura

DESCRIÇÃO

Peso máx. utilizador

Largura de assento 

Profundidade de assento 

Altura dianteira do assento

Altura traseira de assento 

Altura de encosto

Ângulo do encosto 

Centro de Gravidade (COG)

Camber

Comprimento total com apoios de pés (sem rodas)

Altura rebatida (apenas para cadeiras com encosto rebatível)

Ângulo do assento 

Comprimento da perna

Ângulo do apoio de pés 

Distância dos apoios de braços ao assento 

Rodas dianteiras

Rodas traseiras

Peso de transporte**

MIN

N/A

250 mm

250 mm

480 mm

360 mm

150 mm

-5º

25 mm

0,1,2,3,5º

400 mm

350 mm

0º

200 mm

70º

150 mm

3”, 4”, 5”, 6”

24“

5.5 kg

MAX

110 kg

460 mm

460 mm

550 mm

550 mm

400 mm

5º 

150 mm

625 mm

450 mm

45º

520 mm

90º

300 mm

26“

12 kg*

ESPECIFICACOES 
TÉCNICAS

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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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
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