
   
 

 
 
 
 

 

 

GRUA 10.77N  

    

 
 

 

A GRUA 10.77N foi concebida para facilitar 

as transferências com a máxima segurança 

e conforto para o utilizador e para o 

cuidador. Com o máximo de espaço para o 

utilizador, proporciona uma transferência 

confortável quer seja de uma cama, 

cadeira ou até mesmo do chão. As patas da 

base, equipadas com rodas duplas 

resistentes (duas com travão), abrem-se por 

uma alavanca para simplificar o acesso 

frontal em total estabilidade e segurança. As 

rodas de dimensões reduzidas permitem a 

fácil entrada da grua debaixo de uma 

cama. O movimento do braço é garantido 

por um atuador elétrico, alimentado por 2 

baterias de 24v, equipado com sistema de 

segurança (botão de emergência). Em caso 

de falha de baterias, é possível descer o 

utilizador manualmente. Em função do tipo 

de arnês aplicado, pode ser utilizada por 

utilizadores com distintas necessidades, 

como amputados, paraplégicos e 

tetraplégicos. Peso máximo do utilizador 

150kg (também disponível modelo elétrico 

com capacidade para 200Kg). Para uso em 

espaços mais reduzidos, recomenda-se 

modelo 10.77MINI.
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Características  

 

    
Atuador elétrico 

Minimizar o esforço  

Alavanca 

Para abertura de patas, 

facilitando acesso frontal 

Cabide 

Robusto e resistente, 

para total segurança 

Botão de emergência 

Quando pressionado, evita 

a atuação acidental 
 

 

Dados Técnicos 

 

GRUA 10.77N 150 | 10.77N 200 

Fabricante: VASSILLI | Referência: 56 GR 4 EL | 56 GR 4 EL 200 

  10.77N 150 10.77N 200 

Comprimento  1270mm 1270mm 

Largura (patas fechadas)  600mm 600mm 

Largura (patas abertas)  1230mm 1230mm 

Altura mínima elevação  660mm 660mm 

Altura máxima elevação  1870mm 1870mm 

Peso máximo utilizador  150Kg 200Kg 

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. Mais informações disponíveis no manual do produto.  
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