
TransporTador com cadeira 
para porTadores 
de necessidades especiais

STAIRLIFT WHEEL 
WITH  CHAIR

LG 2020



LG2020 é a solução capaz de atender todas as necessidades 
de mobilidade doméstica.
Devido a seu peso extremamente leve e dimensões 
compactas, permite um fácil manejo em espaços estreitos.
Forte e resistente com uma autonomia que não enfrenta 
concorrência. O novo e exclusivo sistema de elevação faz do 
transportador LG2020 o melhor e mais  confortável disponível 
hoje no mercado.

LG 2020 is the solution able to meet all the needs for mobility 
domenstica. Due to its weight estramente lightweight and 
compact size allows for easy maneuverability in tight spaces. 
And ‘strong and durable with an autonomy that is second to 
none. The new and exclusive upward movement makes the 
lift wheel LG2020 best and fastest available today.

Novo movimento de subida
O novo dispositivo de suporte, permite uma 
assistência na subida que o faz confortável e 
sem esforço.

New upward movement.
The new rear support allows a climb assisted 
effortless and comfortable.

O novo dispositivo de suporte 
é ajustável de acordo com as 
diferentes alturas de degraus, 
aumentando assim a segurança e 
estabilidade sem necessidade de 
se mudar o ponto de equilíbrio.

The new rear support is adjustable 
according to the different heights of 
the step increasing the security and 
stability without the need to seek 
the point of equilibrium.

Compacto e fácil de desmontar

Compact and easy to disassemble.
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Freios de segurança destravados
Para uma movimentação fácil e ativação automática

Disengaged safety brakes
to move easily and automatically activated



Freios de segurança destravados
Para uma movimentação fácil e ativação automática

Disengaged safety brakes
to move easily and automatically activated

Painel de comando
• potenciômetro - Para ajuste da 
velocidade.
• seletor - para a modalidade “degrau 
por degrau” ou seqüencial tanto na 
subida como na descida.
• carga da bateria - indicador de nível.
• chave de ignição
• Botão de emergência
• manopla superior - regula a altura do 
encosto da cabeça.
• manopla inferior - regula a altura da 
barra de direção.

Control panel 
• Potentiometer for speed 
  adjustment.
• Mode dial to “step by step” 
   or sequential rise and fall.
• Battery charge level indicator.
• Ignition key.
• Emergency button.
• Upper adjustment knob
   headrest heigth.
• Lower adjustment knob
   drawbar height.

empunhadura ergonômica 
com botões grandes para um controle fácil e seguro do transportador.
Ergonomic handle 
with large buttons for easy and safe control of the stairlift.



suporte dos pés ajustável
Extensible platform

Freios nas rodas 
dianteiras com ação 
dupla.
Pivoting front wheels
brake with double-acting

Braços ajustáveis para facilitar a transferência.
Adjustable armrests for easy seating

Freios reguláveis 
para melhor adaptação 
a todos os tipos de 
escadas.
Adjustable brake in 
order  to better adapt to 
all types of stairs

Lâmpada sinalizadora que 
melhora a visão da escada.
Courtesy ligth to see the stairs
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Dados Técnicos - Technical details 
Velocidade Máxima - maximum speed: 36 degraus por minuto
peso total (incluindo bateria) - Total weight: 44 Kg (incluindo bateria)
Peso da barra de direção - Weight of the handle bar with controls:  10 Kg
Peso do corpo do equipamento - Weight of the base equipment:  24 Kg
Peso da cadeira - Weight of the chair: 10 Kg
Dimensões máximas - max dimension 53x82 cm
Potência do Motor - motor power 350 W
Carregador de bateria - Battery charger power supply: 220 V
Peso máximo do usuário - maximum trasportable weight: 130 a 160 KG (opcional)
Capacidade de operação - operating range: 2400 degraus

(1200 subida - 1200 descida 
com passageiro de 80Kg)

Capacidade de operação fase de reserva da bateria - operating range with reserve battery indicator on: 40 degraus (com passageiro de 80Kg)
Largura mínima da escada - minimum stairs dimension: 58 cm
Largura mínima do patamar da escada em L para manobra - minimum dimension of “L shaped landing: 100x75 cm
Largura mínima do patamar da escada em U para manobra - minimum dimensions of “U” shaped landing: 100x120
Altura máxima do degrau 23 cm
Temperaturas máximas de uso e estocagem - Storage and use temperature: -20° + 50°
Dimensões da embalagem - packaging dimension 97x57x70 cm
Peso total com embalagem - palletts total weigth 60 Kg

As propriedades listadas são meramente indicativas e não vinculativas. Antano GROUP reserva-se o direito de a qualquer tempo para fazer quaisquer alterações que 
considere adequadas, a fim de melhorar o desempenho do produto  descritto.

The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GRoUp reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to improve 
the performance of the product.
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Tecnologia para melhor mobilidade
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