
Salsa M2 Mini® 
A CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA
COM TRAÇÃO CENTRAL
MAIS COMPACTA DO MUNDO!
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A cadeira de rodas elétrica com tração 
central mais compacta do mundo!

52 Aproveite de um rendimento 
superior no exterior com a melhor 
manobrabilidade no interior.
Com uma base com largura total de apenas 52 cm*, 
Quickie Salsa M2 Mini é a cadeira de rodas elétrica com 

tração central mais compacta do mundo!

A diferença para outras cadeiras de rodas para 
interiores existentes no mercado, é que com a Salsa 
M2 Mini não terá que renunciar ao rendimento por 
problemas de espaço. Salsa M2 Mini tem a mesma
base da Salsa M2 – apenas mais estreita - conservando 
assim todas as prestações da versão original. 
Características que só se espera de uma
cadeira de exterior de maior tamanho, concentradas na 
cadeira de rodas elétrica mais compacta do mercado…
não prescinda de nada!

■  Base desde apenas 52 cm 
■  Rodas de 7" e 12.5"
■ Peso total desde 97 kg (c/baterias 41 Amp)
■  Suspensão nas 6 rodas
■  Tecnologia anti-balanço
■  Raio de giro muito reduzido
■  Gama completa de opções elétricas

■  Aprovada para o transporte em veículos

* Com largura de assento de 41 cm. Com larguras de assento 
superiores, a largura total da cadeira poderá ser maior.



A largura e profundidade da cadeira podem ser facilmente reguladas entre 41 e 51 cm

para ajustar ao usuário e às suas alterações.

Unidade de assento totalmente ajustável: 
■ Largura de assento: 41, 43, 46, 48 e 51 cm

■ Profundidade do assento: 41, 43, 46, 48 e 51 cm

■ Encosto ajustável em altura em 3 posições (46, 48.5* e 51cm)

■  Encosto ajustável em ângulo em 6 posições (-4, 0, 4, 8, 12 e 16º)

■ 4 alturas de assento (43, 45*, 47 e 49 cm) 

■ 4 ângulos de assento (0, 3*, 6 e 9º)

■ Centro de gravidade ajustável para aumentar a estabilidade

■ Apoios de braços ajustáveis em altura e longitude

■  Possibilidade de instalar outras almofadas/encostos (Confort, Jay3...)

* pre-estabelecido de fábrica

Um único assento ajustável a todos os tamanhos

...Desempenho comprovado em exteriores
■ Condução segura e confortável em terrenos irregulares
 Graças ao sistema de suspensão independente nas 6 rodas, patenteado da Quickie, asseguramos que todas as rodas estão   

 permanentemente em contacto com o chão. Assim, a condução torna-se extremadamente cómoda, em qualquer terreno.
 

■ Tecnologia anti-balanço 
 - Este sistema minimiza os movimentos do corpo para aumentar a sua estabilidade ao subir passeios. Além disso, como todo o    

       peso se concentra sobre a roda central, aumentámos a tração para uma experiencia de condução sem precedentes.

 - A configuração standard da cadeira permite superar rebordos dos passeios até 7 cm, com maior estabilidade para o usuário.

Agilidade no interior...
■ Diga adeus a problemas de espaço
     As suas dimensões reduzidas, juntamente com o raio de giro reduzido que a tração central proporciona (apenas 55 cm com   

 apoio de pés central) irão permitir-lhe mover-se com maior facilidade em casas pequenas ou espaços apertados.

■ Fácil acesso aos elevadores 
 As dimensões e ligeireza da base em comparação com outras cadeiras de rodas com tração central do mercado, fazem com este    

     modelo seja o ideal para elevadores ou plataformas onde outras cadeiras são ou demasiado grandes ou demasiado pesadas.

■ Basculação elétrica com ajuste do centro de gravidade. 3 ângulos diferentes de 

basculação para poder optar desde ângulos negativos (5º para a frente) até 50º.

■ Reclinação elétrica do encosto.  Permite reclinar o encosto entre -5° e 30° para o 

ajustar à posição que lhe for mais confortável. 

■ Elevação elétrica. A possibilidade de elevar o assento 30 cm oferece uma nova 

perspetiva para ver o mundo que o rodeia. Com esta opção poderá aceder mais 

facilmente às prateleiras altas, aumentando a sua independência.

■  Apoios de pés eleváveis/ articulados
■ Comandos R -Net
■ Motores de 10 km/h
■ Luzes e Indicadores
■ Assentos Jay Comfort
■ Espelho retrovisor
■ Controlos especiais...

Azul Preto mate Vermelho Branco

Numerosas opções disponíveis

A carenagem está disponível em 4 cores:



97kg

140 kg

 8° (14%) 7 cm

81 cm 101 cm

Longitude sem
apoios de pés

Longitude 
(com apoios de pés central

Distância do solo
à base

3.5 cm

52 cm (com largura do 
assento de 41 cm)

Largura da cadeira

Peso da cadeira
standard (com

baterias)

Peso máximo do usuário Inclinação máxima Rebordos do
passeio

Ajustes da unidade de assento
Profundidade do assento:  Ajustável de 41 a 51 cm

Largura do assento:              Ajustável de 41 a 51 cm

Altura do assento:   Ajustável 43, 45, 47 cm (sem módulos)

Ângulo do assento:   Ajustável 0º, 3º, 6º, 9º

Altura do encosto:    Ajustável  46 ,  48.5 e  51 cm

Ângulo do encosto:    Ajustável -4º, 0º, 4º, 8º, 12º, 16º

Longitude do apoio de braços:  Ajustável de 31 a 41 cm

Altura do apoio de braços:   Ajustável de 22 a 31 cm

Especificações técnicas

Para mais informação sobre opções e disponibilidade 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.

            Tolerância de fábrica: +/- 1 cm
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9Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Salsa M2 

Mini ®

Velocidade:        6  km/h  (10 km/h e 3.2 km/h opcional)

Autonomia:       23 km (ISO 7176-4)

Baterias:                                                               2 x 41 Amp

Raio de giro:                              55 cm (com app. central)

Cor da armação:                        Vermelha, azul, branca ou preto mate

Comando de control:                                               VR2 std, R-Net opcional

Rodas:                                                        Centrais de 12,5" / Dianteiras e traseiras 7"

Crash Tested: Sim (aprovada para o transporte em veículos conforme ISO 7176-19)


