
Ativa, moderna e resistente
Perfeita para você

Robusta e resistente
A última em adaptabilidade

120
KG

PESO MÁX. USUÁRIO

A M3 conseguiu juntar em uma única cadeira as vantagens 
de um quadro rígido e de uma cadeira ajustável. A rigidez
que confere a sua estrutura, junto com as possibilidades de
regulagem convertem a M3 na companheira ideal para a sua
vida ativa. Tudo isso em um desenho moderno e uma estética 
mais esportiva do que nunca.

Ativa, moderna e resistente
    Perfeita para ti
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Ângulo do encosto - Fácil de ajustar 

Seja ativo

Estrutura resistente e  

duradoura  para uma     

    vida ativa

desenvolvendo suas capacidades de condução, e que desejam que a cadeira seja capaz de adaptar-se as suas futuras alterações. A altura 
traseira do assento é ajustável em incrementos de 1cm, o que permite conseguir distintos ângulos de assento. O centro de gravidade, 

ssim 
como a altura e profundidade do mesmo, para que se encontre sempre a posição que melhor se adaptam ao usuário. 

M3  - Uma cadeira a sua medida

Materiais e desenho inovador

Rodas Sentinel de 12 raios
de titânio.

Centro de gravidade 
ajustável 

Ajuste do ângulo de assento  

O seu estilizado desenho faz com que, uma vez retiradas as rodas e fechar o encosto,

faz com que seja muito fácil de introduzir em um carro pelo próprio usuário.

usuários de até 120Kg.

A procura de novos materiais e tecnologias foram a chave no desenvolvimento 
da M3. O material dos raios das rodas traseiras é de titânio, e por utilizar poucos 
raios torna a roda 1Kg mais leve que as tradicionais de 36 raios de aço. Os raios 
são extremamente tensionados, o que torna a roda super leve e resistente. 

 Desenho inovador do garfo.
Moderno e com uma 
grande resistência. 



  
Opcionais

Rodas anti-tombo

Apoio de braços
Modelo tubular revestido com borracha.

Pode ser escamoteado lateralmente ou removido.

Rodas de 2”, ajustáveis em altura.
Podem ser removidas ou escamoteadas para dar 
mais liberdade ao usuário.

Cinto pélvico

melhor posicionamento.

maior conforto. 

Protetor de quadro
Desenvolvido para proteger a pintura do quadro no 

momento das trasnferências, transporte da cadeira e ao 
colocá-la no bagageiro ou porta malas. 



Largura do assento: 36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

Profundidade do assento:         38 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

 Altura dianteira do assento: 49 a 51 cm

Altura traseira do assento: 44 a 48 cm

Alturas de encosto: 30 a 45 cm (em incrementos de 5 cm)

Assento:

Encosto:

Rígido

Anatômico ajustável

Largura total: Largura de assento + 20 cm (0º cambagem)
Largura de assento + 25 cm (3º cambagem)

Roda dianteira: 

Roda traseira: 5 x 1,5 “ maciça

Cambagem: 0º / 3º 

Centro de Gravidade: ajustável de 0 a 5 cm 

Peso máximo do usuário: 120 kg

Peso da cadeira sem as rodas : 

Peso total da cadeira:

11 kg

14 kg

Cores do quadro:

Tolerância de Fábrica: : +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a fábrica.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, a Ortobras reserva-se no direito de alterar

cações indicadas sem aviso prévio.
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Ortobras Ind. e Com. de Ortopedia Ltda.
Rua Duren, 298

Barão - RS
Tel: +55 51 3696-9600
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Laranja Vermelho Verm. Metálico Vinho RosaVerde Folha Verde Oliva Amarelo Flúor Amarelo Rosa Pink

Branco Prata Grafite PretoVioleta Azul Azul Glacial Azul Marinho


