
   
 

 
 
 
 

 

 

OCEANIA VARIO 18.70  
    

             

 
OCEANIA VARIO, cadeira com tração e 

verticalização elétricas. A capacidade de 

verticalização, para além das inúmeras 

vantagens nos sistemas circulatório, 

musculosquelético, entre outros, beneficia 

utilizadores ativos permitindo-lhes ser 

independentes e estar num nível mais 

elevado, seja no trabalho ou na vida social. 

A combinação entre a robustez e agilidade 

da cadeira, em sintonia com os eixos 

articulares do usuário permitem uma 

verticalização fluente e suave. Equipada 

com joystick articulado, permite efetuar 

movimentos elétricos de: verticalização, 

basculação até 40º, retro-basculação, 

reclinação, elevação do assento (entre 520 

a 760mm), elevação dos patins e 

horizontalização. Assento e encosto dotados 

de faixas tensoras, com estofo acolchoado 

destacável. Regulação do assento em 

profundidade (+120mm) e largura (+60mm). 

Apoio de cabeça ajustável em altura e 

profundidade. Apoia braços ajustáveis em 

largura e altura com fecho central de 

segurança. Suporte de joelhos destacável e 

ajustável. Apoia pés elevatórios, ajustáveis 

em altura e destacáveis. Rodas dianteiras 

abrem automaticamente para maior 

estabilidade durante a verticalização. 

Rodas anti queda. Autonomia de 40Km. 

Velocidade máxima de 10Km/h. Peso 

máximo utilizador: 120Kg.
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Características  

 

    
Verticalização 

Conforto, liberdade e 

autonomia no dia-a-dia 

Elevação do assento 

Integração social e 

independência  

Basculação elétrica  

Mudança de posição e 

prevenção de úlceras por pressão  

Configuração 

Várias configurações e 

acessórios disponíveis  
 

 

Dados Técnicos 

 

OCEANIA VARIO 18.70 

Fabricante: Vassilli | Referência: 51 CD VT HV 42/46 

Largura assento 420, 460mm Cor estrutura Azul, vermelho, 

outras 

Profundidade assento 400-520mm Cor estofos Preto 

Altura assento  520-760mm Motor 180w 

Altura encosto 400-500mm Baterias 65Ah 

Largura cadeira 660mm Autonomia 40Km* 

Largura cadeira fechada - Velocidade máxima frente 10Km/h* 

Profundidade cadeira 1160mm Velocidade máxima atrás 3Km/h* 

Profundidade cadeira s/patins 940mm Inclinação máxima 16º 

Altura do apoia braços 720-800mm Altura máx.ultrapassar obstáculos 40mm 

Altura cadeira 900-1020mm Raio de rotação 1150mm 

Reclinação encosto 90º-180º Peso total cadeira 155Kg 

Basculação/Tilt 40º Peso s/ componentes desmontáveis - 

Rodas traseiras 380mm Peso máximo utilizador 120Kg 

Rodas dianteiras 210mm Garantia 2 anos 

*em condições normais de piso e peso do Utilizador | Tolerância: +/-1cm 

 

 
 

 

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. 
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