
SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

1000/XL/XXL
Para aquelas pessoas que procuram que a guia ocupe o minimo de espaço nas 

escadas, a Handicare 1000 constitui uma das cadeiras elevador para escadas retas 

mais estreita existente no mercado. Disponível com seis cores de estofo, esta 

pode ter como opcionais o apoio de pés e rotação do assento automáticos para 

facilitar a saída da cadeira.

A guia em alumínio de linha estreita tem uma cremalheira escondida que 

garante dois pontos de parqueamento (como standard) que carregam as baterias 

no início e fim das escadas.

maior capacidade
de carga 160/200kg

Cadeiras para escadas retas
Cadeiras elevador

Esteja ciente que as cores reais podem variar ligeiramente
das aqui catalogadas.

COCOA RUBY SAND

SAPPHIRE SLATE JADE
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SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

MODELO 1000 (XL/XXL) DIMENSÕES

Raio mínimo de rotação
- com espaçadores nos apoios de braços
- com espaçadores estendidos nos apoios de braços 

 

A 

Encosto da cadeira à parede*B 

Profundidade do assento
- com assento estendido

C 

Largura mínima do apoio de pés rebatido*D 

Largura mínima no apoio de pés aberto* 650 mmE 

Largura do apoio de braços - externa
- com espaçadores no apoio de braços
- com espaçadores estendidos apoio braços 

F 

Largura do apoio de braços - interna
- com espaçadores no apoio de braços
- com espaçadores estendidos apoio braços 

Limite máximo de peso
- versão standard
- versão heavy duty (XL) ***
- versão extra heavy duty (XXL)***

* +45mm para extra heavy duty (XXL) rotação para os
2 lados com espaçadores estendidos no apoio de braços
** Não disponível para extra heavy duty (XXL)
*** Não disponível com rail com hinge 

G 

Altura do encostoH 

Altura entre o apoio de pés e o assento
- opção assento standard
- opção assento perch**

I

Altura mínima do apoio de pésJ 

Intrusão mínima do rail na escada

670 mm
695 mm
710 mm

75 mm

360 mm
425 mm

385 mm

550 mm
590 mm
635 mm

460 mm
515 mm
560 mm

137 kg
160 kg
200 kg

455 mm

85 mm

115 mm

465 - 540 mm
675 - 875 mm
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Algumas das dimensões acima ilustradas dependem das características reais da 
escada. Por favor consulte o departamento comercial para obter informações 
adicionais acerca das dimensões e características deste assento. 

Toda a informação é fornecida em boa fé mas não constitui uma garantia. A SCADA 
reserva-se o direito de alterar o design e especificações sem aviso prévio. 


