
Nova Salsa com 
tração traseira

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm



// AmplA gAmA de Funções elétricAs e comAndos especiAis 

Mude a sua posição do assento selecionando entre uma das 4 opções de
basculação que a nova Salsa R2 com tração traseira coloca à sua disposição:
basculação manual de 0 a 9º, basculação elétrica mediante actuador de 3 a 20º, 
basculação elétrica com ajuste do centro de gravidade (de 0 a 30º ou de -5 a 25º) e 
módulo de elevação e basculação eléctrica.

O encosto standard permite um ajuste em ângulo de -4 a 16º com ferramentas.
Opcionalmente é possível selecionar encosto reclinável manual mediante actuador
de gás ou encosto reclinável elétrico.

E finalmente, selecione entre uma completa gama de controlos especiais para uma
condução de forma a garantir o máximo rendimento.

> Fáceis as Transferências 
O desenho especial dos apoios de braços 
fazem com que estes se possam abater 
para trás, para facilitar as transferências. 
Além disso, são ajustáveis em altura, 
profundidade e ângulo.



Módulo de basculação elétrica (de 0° a 
30°) que permite o ajuste do centro de 

gravidade para conseguir
um correto equilíbrio de pesos.

UNIDADE DE ASSENTO 
MULTI-AJUSTÁVEL

Salsa R2 está equipada com um sistema de assento multi-
ajustável, que permite regular facilmente a largura e profundidade 
do assento e a altura e ângulo do encosto sem a necessidade de 
peças adicionais. O assento foi desenhado para uma perfeita 
adaptação ao usuário. Assim, a mesma cadeira pode ser ajustada 
às medidas de diferentes usuários e às suas alterações.
Compatível com uma grande variedade de almofadas e encostos



Novas luzes LED e indicadores 
integrados na carcaça (opcionais)

Suspensão ajustável nas 
rodas traseiras

Sistema de retenção de 4 pontos para o 
transporte em veículos. Instalação 
opcional do acoplamento superior do 
sistema de segurança Dahl.

// AprovAdA pArA o trAnsporte em veículos 

A nova Salsa R2 com tração traseira passou com êxito as provas de 
colisão conforme a a normativa ISO 7176-19 que a creditam para ser 
utilizada como assento seguro durante o transporte em um veículo. 

As provas foram realizadas com um sistema de retenção de 4 pontos, e 
com o sistema de segurança Dahl (consulte os fornecedores destes 
sistemas de segurança para mais informação).

>  Desenho moderno e compacto da base 
Disponível em 3 cores: azul, vermelho ou 
branco.



>  apoios de pés abativeis  para 
facilitar as transferências. Também está 
disponível com apoios de pés eleváveis 
(manuais ou elétricos)

Fácil acesso às baterias e a caixa de 
controlo desde a parte traseira da 
cadeira

Rodas dianteiras de 9" e 10"

Rodas traseiras de 12,5" e 14"

rECUPErA A MOBILIDADE.
DENTrO E FOrA
Salsa R2 apresenta um excelente rendimento tanto em interiores como em 
exteriores. A manobrabilidade em interiores se consegue graças às suas dimensões 
compactas da base e a reduzida altura do assento ao solo (desde 42cm) que facilita 
o acesso a mesas. Em exteriores, a robusta estrutura da base com rodas grandes, 
juntamente com o sistema de suspensão e os potentes motores (de 2 ou 4 pólos) 
garantem sempre a condução mais confortável. Com um fácil acesso às baterias de 
modo a poder mudar mesmo com o usuário sentado na cadeira.
. 

Baterias de 60 Amp 
(70 Amp opcional)



Compacta e ajustável

Salsa R2 com assento e encosto Jay 

Comfort (opcional)



Configura a cadeira segundo as suas necessidades individuais -Salsa R2 permite selecionar entre as múltiplas opções.
Se quer ver a gama completa de acessórios disponíveis, consulta a folha de pedido da Salsa R2.

// mÓdulo de BAsculAçÃo 
elétricA com AJuste do 
centro de grAvidAde

Para uma basculação do 
assento entre 0° e 30°. Com 
um mecanismo adicional que 
permite modificar o centro de 
gravidade da cadeira.

// BAsculAçÃo elétricA 
mediAnte ActuAdor

Permite a basculação do 
assento entre 3° e 20° para 
mudar facilmente de posição 
sentado para a posição de 
relaxamento.

// encosto reclinável 
elétrico

Permite reclinar o encosto 
entre -5° e 30°. Pode ser 
instalado na cadeira à 
posteriori, para adaptar, 
assim, a necessidades 
futuras.

// Apoios de pés ArticulAdos 
elétricos

Estes apoios de pés oferecem 
um suporte adequado das 
pernas.

Salsa R2  está também 
disponível com apoios de pés 
eleváveis elétricos (opcional)

// suportes lAterAis de 
tronco

Graças às suas múltiplas 
possibilidades de ajuste, os 
suportes laterais 
proporcionam um correto 
posicionamento do tronco do 
usuário.

// eletrÓnicA AvAnçAdA:  vr2, r-net, 
controlos especiAis... 

à  Comando VR2 como standard (para 
até 2 opções elétricas)

à Comando de control R-Net opcional
  (para mais de 2 opções elétricas)
à  Comando do usuário e 

acompanhante (opcional)
à  Uma grande variedade de comandos 

especiais disponíveis



ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

SalSa R2       

Profundidade do assento: 41 a 51 cm (ajustável) Peso da cadeira (config. standard) : desde 114,5 kg (com baterias)

Largura do assento: 41 a 51 cm (ajustável) Peso máximo do usuário: 140 kg

Altura do assento: 42, 44 cm (rodas de 12" sem módulos) Inclinação máxima: 8° (14%)

43, 45 cm (rodas de 14" sem módulos) Superação de obstáculos com trepa passeios: 8,5 cm (12"); 10 cm (14")

Ângulo do assento: Ajustável 0º, 3º, 6º, 9º Superação de obstáculos sem trepa passeios: 4 cm (12"); 5 cm (14")

Altura de encosto: Ajustável 46, 48,5 e 51 cm Velocidade: 6 km/h (10 km/h opcional)

Ângulo do encosto: Ajustável -4º, 0º, 4º, 8º, 12º, 16º Baterias: 60 Amp (70 Amp opcional)

Distância do solo à base: 7 cm (rodas 12"); 8 cm (rodas 14") Raio de giro: 85 cm (12"), 91 cm (14"), 120 cm máx

Largura total: 60 cm (rodas 12"); 62 cm (rodas 14") Rodas dianteiras: De 9" e 10" 

Comprimento total com apoio de pés: 114 cm Rodas traseiras: De 12" e 14" 

Comprimento total sem apoio de pés: 80 cm (rodas 9"); 82 cm (rodas 10") Cor da armação: Vermelho, azul e branco

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio.
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Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Sunrise Medical S.l

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es


