
 

MAIS 
ADRENALINA?

Vá mais longe com a 
cadeira de rodas elétrica 
todo-o-terreno Extreme 
X8. Supere os seus 
limites!

FAÇA-SE À 
ESTRADA

ou à praia, ao bosque, 
ou à neve.*
*Não utilizar dentro de água

QUE NADA MUDE 
A SUA VIDA
As cadeiras de rodas 
Magic Mobility adaptam-
se perfeitamente a zonas 
de obras, rurais, campo...o 
que permite que as 
pessoas possam continuar 
com a sua vida e trabalho 
com total normalidade.

“Uma hora depois 
de a receber, 
estava no bosque 
e na praia! Um 
sonho tornado 
realidades e, 
quem sabe, um 
dos mais belos 
sentimentos que 
já tive: liberdade 
total.” 

   Nick 
Nova Gales Do Sul

tome outro CAMINhO 
esqueça o mapa 
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Sunrise Medical S.L. 
Polígono Bakiola, 41 

48498 Arrankudiaga, Vizcaya 
Tél  902 14 24 34 
Fax  94 648 15 75 

www.SunriseMedical.pt
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Explore with us magicmobility.com.au

A cadeira todo-o-terreno Extreme X8 permitir-lhe-á 
desfrutar de uma liberdade como nunca antes, seja  
qual for a superfície pela qual se desloque: areia, lama, 
neve ou os mais difíceis caminhos pedestres. Será capaz 
de enfrentar qualquer terreno! O seu rendimento e 
segurança incomparáveis fora do asfalto convertem-na 
na cadeira de rodas elétrica 4x4 ideal para aventureiros 
e exploradores. Se o que procura é passar tempo ao ar 
livre, X8 da Magic Mobility é a sua aliada!

MAGIC MOBILITY 
EXTREME X8

Especificações técnicas:

• Comprimento: 103 cm (sem apoio 
de pés)

• Largura: 71 cm

• Altura do assento ao solo: 47 cm

• Peso máximo do utilizador: 182Kg 
(155kg com elevação ou basculação)

• Velocidade máxima: 10 km/h

• Motores: 700W

• Rodas de 14”, pneus todo-o-
terreno de baixa pressão, pretos

• Baterias: 70 Amp

• Comando R-Net com ecrã LCD a 
cores

• Opção de apoio de pés central 
elétrico ou abatível manual...

• Assento Rehab (de 30,5 cm             
a 58,4 cm de largura)

• Pontos de ancoragem para 
o transporte em veículos, que 
cumprem com os requisitos do 
ensaio de colisão WC19

Opções de posicionamento:

• Opções elétricas: elevação de 
assento de 30 cm, 45º de basculação, 
encosto reclinável elétrico com 
compensação (apenas com assentos 
Rehab), apoios de pés centrais 
elétricos

• Assento e encosto: MPS, encosto 
rehab

• Apoio de cabeça e suportes: 
MPS, rehab (eixo único ou múltiplo, 
giratório, tipo Y, tipo L), qualquer 
pedido à medida

• Apoios de pés: apoios de pés 
centrais, com elevação elétrica, 
abatíveis manualmente...

• Apoios de pés: 1 ou 2 peças fixas/
dobráveis/ângulo ajustável, qualquer 
pedido à medida

• Ampla gama de apoios de braços, 
almofadas e encostos, cintos de 
posicionamento, apoios de cabeça...

Opções e acessórios:

• Kit de luzes LED de 24V

• Carregador USB

• Tomada Jack

• Suporte de malas, suporte para 
bolsas e mesas, suportes para tablet, 
suporte para copos...

• Comandos especiais para 
acompanhante, para a cabeça, 
mentais ou de controlo do 
ambiente...

• WC19 crash test, soluções 
adaptadas às suas necessidades

 Opções:

*Excluindo alguns modelos

VERMELHO  –  JANTES NEGRAS 

AZUL -  JANTES NEGRAS 

LARANJA-JANTES NEGRAS

“Desde 1994 que 
fabricamos 
cadeiras de rodas 
feitas à medida, 
para que possa 
viver a vida que 
escolher”

  A. Daff 
Director de I+D

ATENÇÃO AOS 
DETALHES
Trabalhamos consigo para 
produzirmos uma cadeira de 
rodas única e personalizada. 
Estamos conscientes que os 
pequenos detalhes podem 
fazer uma grande diferença.

CONCEBIDA 
PARA DURAR
A cadeira de rodas é o 
seu meio de mobilidade, 
por isso, a fiabilidade e a 
confiança na qualidade dos 
nossos produtos é da maior 
importância para nós.

DESENHO 
EXAUSTIVO

Se acreditamos que 
podemos fazer melhor, 
fazemo-lo. A nossa equipa 
de engenheiros trabalha em 
conjunto com os nossos 
clientes e profissionais de 
saúde com o objetivo de 
oferecer aos utilizadores 
a cadeira de rodas Magic 
Mobility com o melhor 
rendimento e que lhes 
permita explorar novos 
horizontes.

PROPRIEDADE, 
DESENHO E 
FABRICAÇÃO 
AUSTRALIANA

Estamos muito orgulhosos 
dos nossos produtos 
fabricados na Austrália. 
Adoramos conhecer os 
nossos clientes, responder 
às suas diferentes 
necessidades, e aplicar os 
conhecimentos aos nossos 
programas de desenho.


