
Birdie

Birdie Compact

Invacare®  Birdie® e Birdie® Compact

Facilidade de transporte e Conforto do utilizador : 
De mãos dadas !
Com o máximo de espaço para o utilizador, os elevadores de transfe-
rência Invacare Birdie e Invacare Birdie Compact proporcionam uma 
transferência confortável quer seja a partir de uma cama, cadeira 
ou até mesmo do chão. Os elevadores foram desenhados por forma 
a serem fáceis de transportar graças a um sistema de encarte fácil. 
Ambos elevadores podem ainda ser divididos em duas partes se 
necessário sem ajuda de ferramentas.
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Barra de empurrar e 
comando
Desenhos mais ergonómicos.

Conforto total para o utilizador

O elevador de transferência oferece 
uma liberdade total de movimentos 
para o utilizador mesmo quando este 
se encontra na posição mais elevada, 
proporcionando assim uma transfe-
rência muito confortável. O utilizador 
pode ser facilmente rodado quando 
se encontra suspenso no elevador. 
Como consequência, o manusea-
mento do elevador de transferência, 
por parte da pessoa que está a auxi-
liar, torna-se muito mais fácil e prá-
tico. A otimização de espaço faz com 
que exista um maior conforto para o 
utilizador pois os joelhos não entra-
rão em contacto com o elevador de 
transferência, havendo desta forma 
um risco muito baixo de lesões.
Configuração adaptada às 
necessidades dos utilizadores

Independentemente das configura-
ções standard disponibilizadas no 
mercado, o utilizador pode apro-
veitar (como acessórios extras) de 
outros tipos de barras para suporte 
das cestas, que permitem ajustes 
individuais ao utilizador.

 

O manuseamento é feito de uma 
forma suave e simples já que é bas-
tante fácil de encartar e desencartar 
sem que seja necessário a utilização 
de ferramentas.
Os elevadores de transferência 
ocupam um espaço mínimo quando 

são guardados, sendo também 
fáceis de transportar e empurrar. 
Caso seja necessário o mastro pode 
ser separado da base sem que seja 
necessário o recurso a qualquer tipo 
de ferramenta.

Haste grande
O utilizador pode ser 
facilmente rodado sem o 
risco de magoar os joelhos.

Fácil de encartar e 
desmontar
Fácil transporte e arrumo. 
Não é necessária a utilização 
de ferramentas para encartar 
e desencartar ou desmontar 
o elevador de transferência.

Snap lock  
Segurança total por forma a 
evitar acidentes.

Características

Fácil de manusear, simples de encartar/desencartar e desmontar sem 
ferramentas

Invacare®  Birdie® e Birdie® Compact
Invacare®  Birdie®
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Barra de suporte das 
cestas com 2 pontos de 
fixação , de extracção 
rápida - Standard no Birdie 
Compact
Fácil de colocar e de retirar.
Largura std 450 mm. 
Disponível como acessório 
extra com 550 mm.

Barra de suporte das cestas 
com 4 pontos de fixação 
, de extracção rápida - 
Standard no Birdie
Fácil de colocar e retirar. 
Largura std 450 mm. 
Disponível como acessório 
extra com 550 mm.

Pega para a base
Pode ser facilmente colocada 
para abrir a base do elevador.
(Opcional - Sob consulta)

Rodízios
Rodízios de 100 mm.

Base com abertura manual
Simplesmente pise o pedal 
para ajustar a abertura da 
base do elevador. 

Barra de encaixe simples
Torna mais fácil a troca da 
barra de suporte das cestas.

Balança
Simples de colocar e retirar.
Pesa até 200 kg.

Abertura  elétrica da base 
do elevador
(Pedido especial - Sob 
consulta)

Características
Botão de paragem de 
emergência, descida de 
emergência e carregador 
integrado
Descida de emergência 
manual ou elétrica (a versão 
Compact dispõe somente 
da opção elétrica). Para 
carregar a bateria só tem de 
a ligar à corrente.

Invacare®  Birdie® e Birdie® Compact

Mosquetão com bloqueio
Agora mais seguro o 
mosquetão com bloqueio.
Para libertar, é fácil, basta 
rodar a peça de segurança e 
abrir

Ilustração exemplo de como 
deve ficar montada a barra 
de suporte da cesta.

NOVID
ADE
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Dados Técnicos

Birdie

Birdie Compact

40 cycles 

40 cycles

1150 mm

1000 mm

680 mm

550 mm

475 - 1700 mm

530 - 1600 mm

1040 mm 

790 mm

Birdie 

Birdie Compact

42 kg

36 kg

kggkgkg

115 mm

100 mm

Cores Chassis

Cinzento claro / 
Cinzento escuro

1400 mm 

1070 mm

2,9 Ah,  
Charge 3-4h 

2,9 Ah,  
Charge 3-4h

180 kg 

150 kg

Garantia

Motor Linak :  2 anos 
Chassi :   2 anos
Bateria :   1 ano

Cesta Universal standard 
fornecida de série com Birdie 
e Birdie Compact

Invacare®  Birdie® e Birdie® Compact
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