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(57) Resumo: A presente invenção descreve uma esteira portátil montável e um processo de montagem de esteira portátil
montável. Especificamente, a presente invenção compreende uma esteira portátil montável compreendendo ao menos dois
módulos, sendo um módulo frontal (4) e um módulo posterior (5), associáveis entre si por meio de um sistema de encaixe que
permitirá uma configuração dobrada (6), facilitando o armazenamento ou transporte, e uma configuração desdobrada (2),
dependendo da necessidade do utilizador. A presente invenção compreende também um processo de montagem de esteira
portátil montável, esta compreendendo ao menos dois módulos associáveis entre si dotados de ao menos um sistema de
encaixe, compreendendo as etapas de confecção de um módulo frontal (4), de um módulo posterior (5) e acoplamento de ao
menos uma lona (3), que serão explicadas com mais detalhes na descrição detalhada da invenção. A presente invenção se situa,
essencialmente, nos campos da Fisioterapia e da Educação Física, podendo se expandir para qualquer outro campo onde esta
possa ser empregada.
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ESTEIRA P M  E PROCESSO DE MONTAGEM DE ESTEIRA 

P M  

 

[0001]  

 

pode ser utilizada para tratamentos de reabili  ou 

 

utilidades, podendo se expandir para qualquer outro campo onde esta possa ser 

empregada. 

 

 

[0002]  

ao Homem praticidade e qualidade de vida, 

 

 

[0003]  Inicialmente presente em academias e casas, a esteira passou a 

inferiores. Esses aparelhos, principalmen

lugar. A impossibilidade de transporte de um equipamento como este acarreta, 

 os de 

montagem e desmontagem e nem permitem um jeito de minimizar e otimizar o 

. 

[0004]  Na busca 
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foram encontrados os seguintes documentos que tratam sobre o tema: 

[0005]  O documento US20160089563 A1 revela 

estabilidade. Trata-se de uma esteira que trabalha em velocidades mais baixas 

, uso d

 

[0006]  O documento CN201399197Y revela 

 

e outros dados, de modo que tal estrutura se torne mais compacta do que 

quando desdobrada. Embora haja este mecanismo, a prancha da esteira 

 

[0007]  Assim, d

encontrados documentos antecipando ou sugerindo os ensinamentos da 

 

[0008]  Fica clara

possa ser armazenada e transportada de maneira mais simples, possibilitando 

 

 

 

[0009]  resolve os problemas do estado da 

 a qual 

compreende mento e 

desdobramento, -los entre si, visando seu f
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armazenamento, transporte e montagem, 

possibilita que os ao 

. A 

, mas  

[0010]  

encaixe, 

(31) 

compreendendo ao menos um rolo posterior (19), em que ao menos uma lona 

 

[0011]  Em um segun  revela um processo de montagem 

compreendendo a eendendo ao 

(41); a 

posterior (19) e 

 acoplamento de ao menos uma lona (3) 

. 

[0012]  rizados 

pelos versados na arte detalhadamente a seguir. 

 

 

[0013]  S  apresentadas as seguintes figuras: 

[0014]  A figura 1 mostra  
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[0015]  A figura 2 mostra a esteira desdobrada de uma 

mesma , sem a grua. 

[0016]  A figura 3 mostra a esteira de uma mesma 

dobrada. 

[0017]  frontal da esteira de uma mesma 

 

[0018]  A figura 5 mostra em detalhe 

. 

[0019]  frontal da 

 

[0020]  posterior da esteira de uma mesma 

 

[0021]  posterior da esteira de 

 

[0022]  posterior da 

 

[0023]  A figura 10 most

 

[0024]  A figura 11 mostra um controle remoto para a esteira de uma 

 

 

 

[0025]  Em um primeiro objeto, apresenta uma esteira 

 compreendendo ao menos um sistema de encaixe, que 

- , ao menos 

ao menos 

compreende ao menos um rolo frontal (31) associado a ao menos um esticador 

 menos pelo 
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[0026]  

 

  

[0027]  

componente macho (40) compreende ao menos 

reende ao menos  

[0028]  Conforme pode ser visto na figura 5, 

frontal (4) compreende um componente macho (40), onde a 

 de ao menos 

transversal (42), ao menos  ao menos 

ao menos 

longitudinal (45), harmonic

(50).  

[0029]  Ademais, conforme pode ser visto na , 

 a 

  ao menos uma 

ao menos uma 

longitudinal (53),  harmonicamente ao componente macho 

(40). 

[0030]  

e 

transversal (44) e limitante 

s figuras 2 e 3. 

[0031]  resente 

de buchas frontais (12) e acoplamentos (13) para ditas buchas; o rolo posterior 
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por meio de buchas posteriores (24), 

compreendendo uma polia de rolo (22) ligada por meio de uma correia de 

 o esticador 

(7) associado ao rolo frontal (31), ambos 

; 

. 

[0032]  

- de rolo 

-

 

[0033]  

sendo 

 

, principalmente no que diz respeito ao tamanho da esteira, sendo esta 

 

[0034]  Em um segundo objeto, a presente 

, com uma esteira compreendendo ao 

(4) dotado de um rolo frontal (31) associado  ao menos um esticador (7) e 

dotado de ao menos um sistema de encaixe do tipo macho (40)

uma lona (3) passando ao menos pelo 

 

[0035]  Em uma montagem da 

 de 

possibilita 
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conforme a necessidade do utilizador. 

[0036]  Em outra  adicionalmente, o processo de montagem de 

acima compreende ao menos uma das etapas 

 a 

; ou de desdobramento da referida e

a  ao menos 

ie de 

 

[0037]  

-

ser 

empregada, destacando-

 -se 

de cobertura maior. 

[0038]  

revela uma forma 

do mecanismo de dobramento e desdobramento nele disposto. 

 

Exemplo - Caminhada 

Necessidades Especiais 

[0039]  

escopo da mesma. 

[0040]  
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, podendo fazer uso 

fisioterapia, uma vez 

 

[0041]  Nesta u dois 

 um 

(31) associado ao esticador 

 

pelo rolo posterior  

[0042]  

 

forma q

movimento de dobragem da referida esteira. 

[0043]  O sistema de encaixe utilizado foi do tipo macho o 

frontal (4),   em que o componente macho 

(40) compreende ao menos 

compreende ao menos  

 de ao menos u

ao menos  ao menos 

limitante transversal (44) e ao menos 

harmonicamente ao componente 

  ao menos 

anteparo transversal (52) e ao menos 

(53),  harmonicamente ao componente macho (40), 

conforme figuras 5 e 9. 

[0044]  assumiu uma 

 desdobrada (2), conforme mostrado na figura 2, visando sua 
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foi inserida 

 l foi 

tangenciada   

[0045]  assumiu uma 

 dobrada (6), conforme mostrado na figura 3, visando seu 

(53 . 

[0046]   conforme a figura 6, o rolo frontal (31) foi 

acoplado por meio de buchas frontais (12) e acoplamentos (13) para ditas 

buchas, o esticador (7) associado ao rolo frontal (31)  

 junto com o rolo frontal (31), e a lona 

(3) acoplada 

. O fato de poder esticar/desesticar a lona (3) possibilita que 

 sejam associados com 

afrouxamento da lona (3) pelo esticador (7). 

[0047]  uma prancha 

frontal (10) acoplada ao 

carenagens inferior frontal (9) e externa frontal 

, conforme figuras 4 e 6. 

[0048]  o rolo posterior (19) foi ac

posterior (5) por meio de buchas posteriores (24), dito rolo compreendendo uma 

(26) a uma polia (25) do servo motor (27), como mostrado nas figuras 7, 8 e 10. 

[0049]  Ai  conforme figuras 7 e 8,  

presentes 

, carenagens 

inferior posterior (16) e exter , 
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e barras de suporte (21) fixadas s quais 

compreender  

protegidos por uma tampa (20), conforme figuras 7, 8 e 9. 

[0050]  

compreendidos por um driver (28), uma fonte (29) e um servo motor (27), 

podendo ser controlados por um controle remoto (30), conforme figuras 10 e 11. 

[0051]   

como pode ser visto na figura 1. 

[0052]  O

apresentadas e em outras 

variantes e alternativas, abrangidas pelo a seguir. 
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1. caracterizada por compreender ao menos dois 

 por meio de ao menos um sistema de encaixe, 

sendo: 

a. compreendendo ao menos um rolo frontal (31) 

 ao menos um esticador (7); e 

b. compreendendo ao menos um rolo posterior 

(19); 

em que ao menos uma  frontal 

(31  posterior 

(5). 

2. caracterizada por 

de encaixe  

 

3. caracterizada por 

o sistema de encaixe ser do tipo macho (40)  (50), em que o componente 

macho (40) compreende ao menos 

(50) compreende ao menos (51). 

4. caracterizada por 

um componente macho (40) compreendendo 

ao menos a qual  ao menos 

entrada transversal (42), ao menos 

ao menos ao menos 

limitante longitudinal (45), harmonicamente ao componente 

 

5. caracterizada por 

dulo posterior (5) compreender um co  

ao menos uma r a qual  ao menos 
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anteparo transversal (52) e ao menos 

(53),  harmonicamente ao componente macho (40). 

6. qualquer uma das  3 

a 5, caracterizada por rada 

longitudinal (43) da em  e por as 

longitudinal (  

7. qualquer uma das 

a 6, caracterizada por compreender ao menos: 

a. o rolo frontal (31) acoplado ao m

frontais (12) e acoplamentos (13) para ditas buchas; 

b. o 

buchas posteriores (24), compreendendo uma polia de rolo (22) ligada por 

meio de uma correia (26) a uma polia (25) 

do servo motor (27); e 

c. o esticador 

 e a lona (3) acoplada ao rolo 

 

8. caracterizado pelo fato 

de a esteira compreender 

de ao menos um sistema de encaixe e por compreender as etapas de: 

a. compreendendo ao menos um rolo 

frontal (31), associado  ao menos um esticador (7), e ao menos um 

sistema de encaixe do tipo macho (40) dotado de ao menos 

(41); 

b. 

rolo posterior (19) e ao menos  

dotado de ao menos ; e 
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c. acoplamento de ao menos uma lona (3) passando ao menos pelo rolo 

 

9. 

caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente uma 

 

10. Processo de montagem 

caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente ao 

menos uma das etapas de: 

a. dobramento compreendendo: 

i.  ao menos 

na ); e 

ii. 

) 

); ou 

b. desdobramento compreendendo: 

i. 

(42)  

ii.  

anteparo transver  
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Figura 3 
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Figura 4 

 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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Resumo 

ESTEIRA P M  E PROCESSO DE MONTAGEM DE ESTEIRA 

P M  

 

. Especificamente, a presente 

endo ao menos 

desdobrada (2), dependendo da necessidade do utilizador. A 

entre si dotados de ao menos um sistema de encaixe, compreendendo as etapas 

explicadas com mais 

detalhes 

essencialmente, nos campos da Fisio

expandir para qualquer outro campo onde esta possa ser empregada. 
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