
Handbike elétrica

:
NOTA DE ENCOMENDA

Rev. 2. 2022

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao
Público Recomendados sem IVA

3.360 €
PVP Rec

Art. No. 47600201 - Apenas F55 
Art. No. 47600203 - F55 + cadeira (inclui montagem na cadeira)

 

3.570 €
F55 com roda de 8,5":
F55 com roda de 14":

Facturado a: Enviado a:  A mesma direção da faturação

Nome: Nome:

Morada: Morada:

Localidade /C.P:   Localidade / C.P:   

Província: Província:

Telefone: Telefone:

Detalhes da encomenda: Peso utilizador:

 Encomenda  Orçamento  Built-4-Me® Peso máx. suportado: 110 kg

Nº de encomenda Sunrise: Peso utilizador:  kg

Data de encomenda: Dia   Mês       Ano 



EMPULSE F55 P.V.P. Rec

Empulse F55 inclui:

EMF010000

• Motor de 400 W (máx.)
• Bateria Lítio-Ion de 8.1 Ah, 36 V
• Dupla marcha: para a frente e para trás
• Control da velocidade (ritmo de passeio)
• Sistema de travão duplo (de disco mecânico e elétrico)
• Guarda lamas
• Luz dianteira LED
• Kit de cores (laranja, vermelho, azul e preto)

EMF070085 Com roda de 8,5", pneu maciço 3.360 €
EMF070086 Com roda de 14", pneu pneumático 3.570 €

Pedido P.V.P. Rec
EMF090213 Apenas F55 Std

EMF090218 F55 + Cadeira (inclui montagem de abraçadeiras na cadeira) (1) Consultar

Montagem P.V.P. Rec
EMF010027 Conexão montagem para cadeiras com apoios de pés fixos s/c

EMF010028 Conexão montagem para cadeiras com apoios de pés desmontáveis s/c
                               Nota: Não compatível com cadeiras com estrutura de carbono
Abraçadeiras

EMF010029 Abraçadeiras para cadeiras com tubos redondos (ajustáveis a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 e 30 mm)  (2) (3) s/c

EMF010030 Abraçadeiras para cadeiras Quickie com tubo oval (Nitrum e Xenon² com apoios de pés fixos) (2) s/c

EMF010031 Abraçadeiras para cadeiras Quickie e Breezy com tubo oval e apoios de pés desmontáveis (Xenon2 com apoios de pés 
desmontáveis, Helix², Rubix², Basix², Parix²) (2)

s/c

EMF010041 Abraçadeiras para outras cadeiras com tubo oval (Progeo Joker / Ego / Tekna)  (2) (3) s/c

EMF010042 Abraçadeiras para Ki Mobility Rogue (2) (3) s/c

EMF010052 Abraçadeiras para cadeiras Kuschall com tubo hidroforme, desde 2019 (KSL, Serie-K, Champion) (2) (3) s/c

Kit de montagem P.V.P. Rec
Kit de adaptação para montar a F55 em armações com largura dianteira entre 260 e 480 mm. (4) 
F55 é ajustável a todas as alturas de assento e ângulos da armação. Std

Velocidade P.V.P. Rec
EMF000025 6 km/h máx. s/c

EMF000027 10 km/h máx. (5) s/c

EMF000028 15  km/h máx. (5) Std

Monitor P.V.P. Rec
Monitor com indicador do estado da bateria, conta quilómetros, distância total percorrida, temperatura média e
consumo de energía a tiempo real Std

Acessórios P.V.P. Rec
Luz dianteira LED Std

Guarda lamas para roda dianteira Std

Kit de cores para o guarda lamas e os laterais                                                     (4 cores: laranja, vermelho, azul e preto) Std

EMF010033 Proteção almofadada para sub-armação conector Std

EMF090074 Luz dianteira e traseira adicional                       (com clip,montagem no guiador da F55 e o encosto da cadeira de rodas) 76,65 €

EMF010032 Suporte do pé                                                                                                                              (montado na sub-armação) 105,00 €

EMF160010 Batería de Litio-Ion adicional                                    (Bateria standard de 36V, 8.1 Ah, 291 Wh. Autonomia aprox. 35 km) 624,75 €

EMF110155 Carregador adicional 63,00 €

EMF090166 Bloqueio travão de disco (antiroubo) 14,70 €

EMF090165 Cabo cadeado (antiroubo) 16,80 €

EMF090181 Contrapeso desmontável, para aumentar a tração 471,45 €

(1) Imprescindível juntar a nota de encomenda da cadeira. Abraçadeiras de F55 colocadas na cadeira. 
(2) Verifique sempre o espaço de instalação das abraçadeiras de montagem na cadeira antes de 
efectuar o pedido. Segundo a configuração e opções, é possível que uma configuração especial de uma 
cadeira não ofereça espaço suficiente para instalar a F55.
(3) Consulte sempre os acordos para outras cadeiras que no sejam da Sunrise Medical.

(4) Largura da armação medida do centro ao centro do tubo da armação na posição de montagem. 
Utilize apenas esta medida e não a largura de assento para comprovar a compatibilidade.
(5) Consulte sempre o estado do trânsito na localidade onde está a circular, e respeite as 
velocidades máximas.

F55 com roda de 8,5" F55 com roda de 14"

F55
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Abraçadeiras

// EMF070085  
Empulse F55 com roda maciça de 8,5"
(Mostrada com a conexão para cadeiras com apoios  
de pés fixos ref. EMF010027 e kit de cor em vermelho)

// EMF010029  
Abraçadeiras para cadeiras com tubos redondos 
 (ajustáveis a tubos de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 e 30 mm)

Luz dianteira LED, guardalamas em 
vermelho e travão de disco
(mostrada com roda maciça de 8,5")

// EMF070086  
Empulse F55 com roda pneumática de 14"  
(Mostrada com conexão para cadeiras com apoios 
 de pés fixos ref. EMF010027 e kit de cor azul)

Acessórios  

Kit de 4 cores para o guardalamas 
(incluídos de serie)

// EMF010032 
Suporte de pé (cavalete)

// EMF070085  
Empulse F55 com roda maciça de 8.5"
(Mostrada com conexão para cadeiras com apoios de 
pés desmontáveis ref. EMF010028 e kit de cor laranja)

Empulse F55

Kit de 4 cores para os laterais 
 (incluídos de serie)

Especificações técnicas
Carga máx. 110 kg Máx. velocidade de avanço 6 / 10 / 15 km/h (conforme definido)

Largura armação frontal 260 a 480 mm (1) Tamanho da roda 8,5“ maciço (com câmara de ar) /
14" pneumático

Peso da bateria 2 kg Bateria   Lítio-ion, 36V, 8.1 Ah

Peso total sem bateria 11 kg Travão Travão duplo: travão de disco mecânico e 
travão elétrico independente

Peso total Desde 13 kg Motor 400 W Máx.

Cor Preto Autonomia máx. 35 km (3)

Cor dos detalhes (incluídos de série) Preto, vermelho, azul, laranja (2) Inclinação máx. Até 11% (6°)

(1) Largura da armação medida do centro ao centro do tubo da armação na posição de montagem. Utilize apenas esta medida e não a largura de assento para comprovar a compatibilidade.
(2) Cor preto montado de fábrica
(3) A autonomia pode variar em função da combinação handbike-modelo de cadeira. O peso do utilizador, as condições do terreno, o uso e habilidade de condução, assim como as condições 
meteorológicas podem afectar o rendimento.

// EMF090181 
Contrapeso desmontável

Acessórios

F55
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Data Assinatura

F55 €

PVP base 00,000.00
Preço das opções

Sem IVA

IVA

Preço Total

Dia Mês Ano

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España  Teléfono: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75 

www.SunriseMedical.pt

Comentários

F55


