
Birdie®EVO

SMARTLOCK®SLOW’R® GANCHOS COM NOVO DESIGN

Design otimizado para transferências 
seguras



A evolução  
dos elevadores de transferência 
A nossa nova família BirdieEvo foi desenvolvida para 
oferecer várias opções, que conjugadas com novas 
tecnologias, proporcionam o máximo de conforto e 
segurança quando elevar ou transferir o utilizador de ou 
para a cama, cadeira ou até mesmo chão.

Baseada no reconhecido Birdie, a nova gama focada na 
visão do utilizador, engloba tudo o que era anteriormente 
valorizado no Birdie, enquanto traz novas características 
para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador.

Abrangência em altura 
O BirdieEvo permite uma elevação ergonómica muito 
abrangente que possibilita que o utilizador seja mais 
facilmente rodado a 360º e transferido para a superficie 
de apoio. Facilita a tarefa do cuidador e tranquiliza o 
utilizador. 

Espaço otimizado 
O braço comprido e de amplitude elevada, assegura 
maior espaço para o utilizador, mesmo na posição mais 
alta. O espaço amplo em frente ao atuador reduz o 
contacto dos membros inferiores do utilizador com o 
elevador. 

Fácil de usar, transportar e arrumar

A nossa nova família BirdieEvo pode ser facilmente 
encartada e desencartada sem a necessidade de usar 
ferramentas. Os elevadores ocupam o mínimo de 
espaço quando arrumados e são fáceis de empurrar e 
transportar. 

O BirdieEvo Compact pesa apenas 31kg tornando-o ainda 
mais fácil de transportar e arrumar.

Birdie EVO



Slow’R®
    Amortecedor 
integrado suaviza 
as descidas 
e minimiza o 
movimento de 
balanço. (opção)

SMARTLOCK®
   Sendo seguro e rígido, 
para além de estabilizar 
melhor o utilizador, este 
novo sistema de fixação 
é muito fiável. Possibilita 
a troca da barra com 
toda a segurança e 
rapidamente. (opção)

Design dos ganchos inovador 
    Consegue-se montar a cesta na barra com uma 
só mão!  
As fivelas da cesta ficam devidamente presas, 
oferecendo máxima segurança.

   Os punhos ergonómicos facilitam a condução e as 
manobras.

   O design curvilíneo do braço e da barra da cesta 
permite manter o contacto visual do cuidador com o 
utilizador durante todo o processo de transferência.

   O design ergonómico e curvo das pernas, permite 
chegar mais perto de poltronas ou cadeiras de rodas 
mais largas assim como oferece uma sensação de 
maior aconchego.

Outras características 
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NOVO OPÇÕES E CARACTERÍSTICAS   
EXCLUSIVAS 



   SMARTLOCK®  
Fixação da barra da cesta simples e 
segura

   Ganchos inovadores  
para colocação da cesta 

O novo design ergonómico do gancho permite que a 
fivela da cesta seja colocada com apenas uma mão. O 
gancho largo facilita a colocação das fivelas da cesta. O 
formato do gancho minuciosamente estudado, garante 
que as fivelas fiquem muito bem presas sem riscos de 
se soltarem da barra.

   Slow’R®  
Reduz o movimento de balanço

 PATENTEADO

Foi desenvolvido e integrado no braço um amortecedor 
para estabilizar o utilizador, oferecendo uma 
experiência mais tranquila e confortável para o 
utilizador. Permitindo ainda que o cuidador controle 
melhor o posicionamento do utilizador durante todo o 
processo de transferência. (Opcional)

O novo mecanismo de colocação e extração rápida 
possibilita a troca da barra de uma forma simples 
e segura, sem ferramentas. Um sistema de encaixe 
extremamente fiável assegura que ambas as partes da 
fixação fiquem bloqueadas uma na outra, aumentando 
ainda a estabilidade da barra. (Opcional)

3 inovações chave 

Do braço à barra de fixação da cesta 

 PATENTEADO



Birdie EVO

   O novo padrão dos elevadores 

Versão melhorada do líder de mercado 
Birdie, desenvolvida para possibilitar 
transferências seguras, tanto em ambientes 
institucionais como domiciliários.
Dobrável e com abertura de pernas 
manual. Disponível com barra de 4 pontos. 
Fornecido com cesta standard.

   Ocupa pouco espaço para 
facilitar as manobras 

O tamanho reduzido do BirdieEvo 

Compact permite executar manobras de 
forma fácil em espaços reduzidos. 
Dobrável e com abertura de pernas 
manual. Disponível com barra de 
cesta de 2 pontos ou 4 pontos. 
Fornecido com cesta standard.

   Características superiores para 
funcionalidade melhorada

Os nossos modelos premium são 
dobráveis e incluem de série as 
características exclusivas Slow’R e 
SMARTLOCK. Estão disponíveis com ou 
sem abertura das pernas elétrica, com 
barra de cesta de 4 pontos. Fornecidos 
com cesta standard.

Birdie EVO Birdie EVO COMPACT Birdie EVO Versão premium

Reg. em altura      415 - 1660 mm  530 - 1590 mm

 150 kg

 1070 mm

 415 - 1660 mm

 180 kg

 1400 mm

Peso max. utilizador     180 kg

Raio de viragem      1400 mm

Opções e acessórios:
   Abertura das pernas elétrica ou manual

   Descida de emergência

   Barras de colocação da cesta com 2 ou 4 pontos em vários 
tamanhos

   Alavanca para abertura das pernas

   Balança para controlo de peso

   Vasta gama de cestas disponíveis em vários modelos, 
tecidos e tamanhos.

Apresentamos a 
família Birdie EVO 

A gama de elevadores desenvolvida sempre a pensar nos 
utilizadores e nos cuidadores.
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Dados técnicos 

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso 
website em www.invacare.pt

Comprimento 
da base 

Largura interior 
(pernas abertas) 

Peso total Largura da 
base 

Regulação 
em altura 

Peso máximo 
de utilizador 

1220 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 40 kg 180 kgBirdieEVO

1235 mm 640 mm 1020 mm 415 - 1660 mm 41 kg 180 kgBirdieEVO PREMIUM

1080 mm 520 mm 815 mm 530 - 1590 mm 31 kg 150 kgBirdieEVO COMPACT

115 mm 35 mm 455  mm 1400 mm 40 ciclosBirdieEVO

115 mm 35 mm 470  mm 1400 mm 40 ciclosBirdieEVO PREMIUM

115 mm 35 mm 455  mm 1070 mm 40 ciclosBirdieEVO COMPACT

Altura da 
base 

Distância do 
chão 

Altura quando 
encartado 

Raio de  
viragem 

*Com a bateria entre os 100% e 50%Todas as medidas são tiradas com rodízios de 100 mm e barra de suporte de 2 pontos.

Cor do chassis Informação regulamentar 

Cinza claro:
mastro, braço e barra 
de colocação da cesta

RAL: 7035

Cinza antracite:
base (pernas) e 
pega

RAL: 7016

Atenção: as cores podem variar ligeiramente 

das cores acima apresentadas
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*Capacidade 
da bateria 


