
ASSENTOS 
REHAB
Possibilidades infinitas 
para todas as formas 
corporais. A gama de 
assentos Rehab Magic 
é facilmente ajustável e 
oferece o melhor suporte 
e adaptabilidade.

GARANTA O 
CONTROLO

Disponível com uma 
ampla gama de sistemas 
avançados de comandos 
R-net e controlos de 
ambiente. Fácil de 
programar e fácil de usar.

KIT DE 
ILUMINAÇÃO 
Saiu para se divertir e 
anoiteceu? Acenda as 
suas potentes luzes LED. 
Instaladas sobre suportes 
de borracha, são flexíveis 
e resistentes a choques.

ESTEJA MAIS 
PRÓXIMO DOS 
SEUS
A facilitação das 
transferências laterias 
não são a única 
razão pela qual pode 
necessitar de rebater os 
apoios de braços.

“Esta cadeira não só 
cumpriu as minhas 
expectativas, mas as 
superou. Nos quatro 
anos que levo a 
desfrutar da sua 
utilização, fiz muitos 
km e nunca me 
dececionei.

Sempre me levou de 
volta a casa em 
segurança, que é o 
mais importante. Com 
esta cadeira posso 
fazer as minhas 
deslocações diárias 
com total confiança.”

 Gary Hays - Texas, USA Frontier V6 All Terrain
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Explore with us magicmobility.com.au

Experimente a máxima liberdade em exteriores e em 
interiores! A Frontier V6 All Terrain de Magic Mobility se 
adapta a cualquier entorno exterior, se adapta a qualquer 
ambiente exterior, ainda que a sua capacidade de manobra 
a converta também numa excelente cadeira de interiores 
graças ao seu tamanho e às suas rodas de tração central. 
Esta cadeira de rodas elétrica impressionará todos os que 
preferem caminhos mais irregulares ao asfalto.

FRONTIER V6 
ALL TERRAIN 

 Especificações técnicas:*

• Comprimento: 105 cm (sem 
apoio de pés)

• Largura: 71 cm

• Altura do assento ao solo: 43,5 cm

• Raio de rotação: 58 cm

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

• Velocidade máxima: 10Km/h

• Motores: 700W

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

• Rodas pequenas de 9”, 
pneumáticos pretos

• Baterias: 70 Amph

• Comando R-Net com ecrã LCD 
a cores

• Opção de apoio de pés 
central elétrico, ou abatíveis 
manualmente...

• 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 em 30 cm, 45º de 
basculação, encosto reclinável 
elétrico com compensação 
(apenas com assentos Rehab), 
apoio de pés central elétrico

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

• 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...

• Guarda-lamas, diferentes tipos 
de pneus... 

 A cadeira de rodas ideal para:

• Uso diário

• Aventuras pelo campo

PNEUS TODO-ODO-O-TERRENO -  JANTES 
PRETAS 

PNEUS HÍBRIDOS -  PRETOS 

PNEUS HÍBRIDOS -  CINZA 

 Opções:

*excluem-se alguns modelos

“ Temos mais de 
20 anos de 
experiência no 
fabrico de 
cadeiras de 
rodas por 
medida para que 
possa viver a 
vida que 
deseja”

  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 fazem 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 engenharia trabalha em 
conjunto com os clientes 
e profissionais de saúde 
com o objetivo de oferecer 
aos nossos utilizadores a 
cadeira de rodas Magic 
Mobility com o melhor 
rendimento que lhes 
permita explorar novos 
horizontes.

PROPRIEDADE, 
DESENHO E 
FABRICAÇÃO 
AUSTRALIANA

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


