
Q200 R

Q Série
Elektrických vozíkov

Ultra-kompaktný elektrický vozík
 na každý deň

Q100/Q200

Q100 R

® ®

Vyrobené individuálne na základe Vašich klinických a každodenných potrieb.



Outdoor Performance

Carefully calculated dimensions to deliver the very best traction and 
stability outdoors. Punchy 55 Ah batteries for 19 miles of adventure.

Smart Base Technology

The innovative testing method used to understand how geometery 
changes to a drive base can affect performance, creating a precision-
measured TRUE indoor/outdoor powerchair.

Compact Indoor Agility

Ultra-slim base width starting at 540 mm and a turning circle from 1600 
mm. Simple, intuitive controls for a drive that‘s made for the twists and 
turns of everyday life.

Transport Friendly

DAHL compatible to drive your ve

hicle  from and crash -tested  for use as a seat  whilst  in transport . 
Weighs in at a ridiculously-light 94 kg, making it a breeze to hoist.

Stylishly Practical

A streamlined, minimalistic design contrasted with sleek, black 
bodywork. Make it personal with a selection of vibrant colour inlays.

Ultra-Compact, Everyday Performance

Q100 R/Q200 R
KEY BENEFITS

SUMMARY

SMARTLY DESIGNED to challenge indoor/outdoor 
powerchair standards, the QUICKIE Q100 R and Q200 R 
are ultra-compact for indoor agility, with stability and 
performance that‘s just at home on the city streets. 
Smart design, smart looks at a smart price - it‘s not just 
an entry-level powerchair, it‘s your every-day powerchair.

Tilt-in-space

Q200 R is now available with Tilt-in-space. The narrowest chassis 
available (580 mm), 70 mm centre of gravity and 22° tilt-in-space, the 
Q200 R is the smallest rear wheeldrive tilt-in-space powerchair on the 
market.

ULTRA-KOMPAKTNÝ

ELEKTRICKÝ VOZÍK 
VÝKONNÝ



Ultra-kompaktný, na každodenné použitie

Q100  R/Q200  R
 HLAVNÉ BENEFITY

 
NAVRHNUTÉ pre interiér aj exteriér

Elektrické  vozíky  QUICKIE  Q100  R  a  Q200  R  sú

 ultra-kompaktné,  obratné  v  interiéri,  so  stabilitou

 

a

 
výkonom,

 
ktoré

 
sú

 
potrebné

 
doma,

 
ale

 

aj

 

v

 
uliciach

 
mesta.

 
Inteligentný

 
dizajn,

 
inteligentný

 
vzhľad

 
za

 
rozumnú

 
cenu

 
-

 
nie

 
je

 
to

 
len

 

obyčajný

 
elektrický

 
vozík,

 
je

 
to

 
váš

 
vozík

 
na

 

každý

 

deň.

 

Technológia Smart Base
Inovatívna testovacia metóda ktorá sa používa na 
pochopenie princípu, ako môžu zmeny geometrie v 
základni pohonu ovplyvniť výkon, a vznikol tak presne 
odmeraný TRUE interiérový/ exteriérový elektrický vozík .

Kompaktná obratnosť v interiéri
Ultratenká  základná  šírka od 540 mm a polomer  otáčania 
od 1600  mm. Jednoduché  a intuitívne  ovládacie  prvky , 
ktoré sú vyrobené s ohľadom na potreby a náhle zmeny v 
každodennom živote.

Výkon v exteriéri
Precízne  vypočítané  rozmery  umožňujú  najlepšiu 
trakciu a stabilitu v exteriéri. Výkonné 55 Ah batérie pre 
30 km dobrodružstva.

Jednoduchá preprava
Kompatibilné  s  DAHL  na  riadenie  vozidla  a  testované  na

 nárazy  ak  je  použité  ako  sedadlo  počas  prepravy .  Váži
 iba  neuveriteľných  94  kg ,  takže  je  ľahké  ho  zdvihnúť.

Štýlový a praktický

Efektívny minimalistický dizajn kontrastuje s elegantnou 
čiernou karosériou. Doplňte si ju osobným výberom
akcentov živých farieb.

Náklon v priestore
Q200 R je teraz k dispozícii s technológiou náklonu v 
priestore "Tilt-in-space". 
Najužší dostupný podvozok (580 mm), 70 mm ťažisko a 
22 ° nakláňanie v priestore, robí z vozíka Q200 R 
najmenší sklápací elektrický vozík so zadným náhonom 
na trhu.





VŠETKY ELEKTRICKÉ VOZÍKY 
PRE INTERIÉR/ EXTERIÉR 
RIEŠIA ROVNAKÝ PROBLÉM.
 
V QUICKIE TO VYRIEŠILI 
POMOCOU TECHNOLÓGIE 
SMART BASE.

Q100 R/Q200 R

TECHNOLÓGIA SMART BASE

Našou víziou bolo, aby sme s modelom Q100 R / Q200 R 
vytvorili "SKUTOČNÝ"  elektrický vozík do interiéru aj 
exteriréru. Superúzky pre ľahkú manévrovateľnosť v 
interiéri s NULOVÝM kompromisom voči stabilite v 
exteriéri a výkonu vozíka. Ako však navrhnúť takýto  
vyvážený elektrický vozík?

Ak sa nakloníte k veľkej základni pohonu, v úzkych 
priestoroch narazíte na ťažkosti  s manévrovaním. Ak 
je priestor príliš malý, môžete stratiť priľnavosť a 
situácia bude príliš vyhrotená. Aby sa mohla nájsť 
dokonalá kombinácia vlastností vozíka, vyžaduje 
si

 
to

 
testovanie

 
stoviek konfigurácií. A to presne 

sme
 

aj
 

urobili
 

-
 

s
 

technológiou SMART BASE.

SMART  testovací  podvozok  pre  elektrické  vozíky  
umožňuje  rýchle  nastavenie  šírky,  dĺžky  vozíka,  
výšky

 
predného a hnacieho kolesa a polohy 

sedadla.
 

Starostlivo a presne sme robili úpravy 
vozíka,

 
až

 
kým

 
sme nenašli ideálnu geometriu 

základne
 

pre
 

"SKUTOČNÝ" elektrický vozík do 
interiéru

 
a

 
exteriéru.

Výsledkom sú vozíky QUICKIE Q100 R a Q200 R. 
Kompaktné základné elektrické vozíky, ktoré 
poskytujú najlepšiu trakciu, stabilitu a dokonca 
schopnosť stúpať po obrubníkoch až do 100 mm.



NAVRHNUTÝ PRE 
VÁŠ PRIESTOR

Q100 R: 540 mm

Q200 R: 580 mm

KOMPAKTNÁ OBRATNOSŤ V INTERIÉRI

Či  už  ide  o vašu  domácnosť , miestnu  kaviareň  alebo 
nákupné centrum, model Q100 R / Q200 R je v kontakte s 
prostredím v interiéri aj v exteriéri. S ultraúzkou základňou 
a malým  polomerom  otáčania  budete  aj  ten  najmenší 
priestor vnímať ako veľký. 

Dostaňte sa  tam, kam sa  iné vozíky nedostanú

S presne zmeranou dĺžkou Q100 R (1010 mm) a Q200 R (1070 mm) sa 
tieto vozíky pohodlne vojdú do výťahov a iných stiesnených priestorov bez 
toho, že by stratili stabilitu ako je tomu u bežných vozíkov.



Q100 R: 1600 mm
Q200 R: 1700 mm

Tak úzky vozík

Máte už dosť pretláčania svojho elektrického vozíka 
alebo poškriabania laku pri snahe zmestiť sa vozíkom 
do úzkych dverí? 

S
 
ULTRAÚZKOU

 
ZÁKLADŇOU

 
Q100

 
R

 
/
 
Q200

 
R

 
sa

 

dostanete
 
tam,

 
kam

 
sa

 
iné

 
elektrické

 
vozíky

 
do

 

interiéru/
 
exteriéru

 
nedostanú

 
-
 
takže

 
aj

 
prekonávanie

 

úzkych
 
chodníkov

 
alebo

 
stolov

 
vo

 
vašej

 
obľúbenej

 

kaviarni
 
bude

 
hračkou

(najmä
 
s
 
vozíkom

 
Q100

 
R

 
a

 
jeho

 
neuveriteľne

 
úzkou

 

šírkou
 
540

 
mm).

Dostaňte sa bez komplikovaných manévrov z 
akýchkoľvek

 
úzkych

 
priestorov s Q100 R / Q200 R a ich 

ultrakompaktným
 

polomerom
 

otáčania. Ľahko odbočíte v 
úzkych

 
chodbách,

 
v

 
kuchyni

 
a

 
iných obmedzených 

priestoroch.
   

 

Kompaktný, praktický a ľahko ovládateľný

Pohon zadných kolies Q100 R / Q200 R je neuveriteľne 
intuitívny. Vďaka ľahko zrozumiteľnému riadiacemu 
systému budete ľahko zvládať aj tie najnáročnejšie 

situácie.



Vlastnosti modelu Q100 R / Q200 R v interiéri sú rovnaké aj vonku. Jeho 
kompaktné rozmery, ktoré sú dôsledne navrhnuté, poskytujú trakciu a 
stabilitu v rôznych terénoch, kopcoch a dokonca aj pri zdolávaní 
obrubníkov.

Chystáte sa von?



VÝKON V EXTERIÉRI

MALÝ  ROZMERMI  VEĽKÝ 
VÝKONOM V EXTERIÉRI

Už nikdy boj do kopca

Elektrické vozíky do interiéru/ exteriéru bežne dobre nezvládajú 
prudké stúpania - my sme tento problém vyriešili pomocou 
technológie SMART BASE. Precíznym testovaním sa zistilo, že 
základná dĺžka 1010 mm (Q100 R) a 1070 mm (Q200 R) poskytuje 
najlepšiu možnú stabilitu, aby sa zabránilo prevráteniu, a zaisťuje
bezpečnosť - dokonca aj pri jazde do svahov až do 8 ° (Q200 R).

Prekonajte všetko, čo vám príde do cesty
Technológia SMART BASE pomohla vypočítať nielen ideálne 
rozmery kompaktnej základne, ale aj ideálnu polohu v sede pre 
MAXIMÁLNU TRAKCIU medzi hnacím kolesom a jazdným 
povrchom. V kombinácii s odpružením hnacieho kolesa 
Q100 R / Q200 R si užijete bezpečnú, plynulú a pohotovú jazdu, 
akú bežne očakávate od väčšieho elektrického vozíka.



Diskrétny dizajn

Model Q100 R / Q200 R, s výkonnými batériami s kapacitou 55 Ah, umožňuje 
jazdenie okolo mesta a dlhšie výlety. Vďaka výdrži do 31 km na jedno nabitie 
budete mať dostatok času na zastavenie sa a užiti si aktivít na tejto ceste.

VÝKON V EXTERIÉRI

SILA, KTORÁ VÁS TAM DOSTANE

Obrubníky už nebudú prekážkou

Potrebujete malú pomoc pri prekonávaní prekážok? 
Prekračovač obrubníkov Q100 R / Q200 R zvládne 
prekonať obrubníky až do výšky 100 mm pri nízkej 
rýchlosti a dokonca aj pri státí (takže pri prechode cez 
obrubník zostane poloha sedu zachovaná).

Prekračovač obrubníkov pohodlne zapadne za vaše 
stupačky, čím nebude prekážať priestoru pre chodidlá ako 
tradičné prekračovače - najmä pri nasadaní a vysadaní z 
elektrického vozíka.





ĽAHKÁ PREPRAVA

VÁŠ SPOLOČNÍK 
NA CESTÁCH

Modely Q100 R / Q200 R, ktoré sú zamerané na verejnú 
dopravu, sú také kompaktné a dobre ovládateľné, že 
nastupovanie a vystupovanie z električiek, autobusov a 
vlakov je hračkou. Uprednostňujete cestovanie autom? 
Modely Q100 R / Q200 R je možné pohodlne uložiť v kufri 
alebo použiť ako sedadlo počas cestovania.

Perfektné na zdvíhanie

Q100  R váži  len  94 kg (Q200 R: 98 kg), takže  oba  vozíky  je možné  ľahko 
zdvihnúť  a naložiť  do aj von  z vozidla . Obávate  sa o dostatok  miesta ? S 
úplne  sklopným  operadlom  a odnímateľnými  opierkami  nôh  / lakťovými 
opierkami  sa pohodlne  zmestia  do väčšiny  automobilov  alebo  ich  ľahko 
uskladníte doma.

Kompatibilné pre vozidlá upravené na invalidné vozíky (DAHL) 

Predvŕtané  a testované  pre  kotviaci  systém  Dahl . Môžete  bez  problémov 
šoférovať vaše vozidlo z pohodlia vášho vozíka Q100 R / Q200 R. Testované 
na  nárazy  podľa  ISO  7176 , alebo  môžete  sedieť  a byť  prepravovaný  v 
elektrickom vozíku pomocou 4-bodového upevnenia.
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(1) Hĺbka sedu od 410-510 mm

(2) Voliteľná šírka opierky nôh od 380 do 490 mm (3

) Uhol operadla od 0 °, 4 °, 8 ° a 12 °
(4) Uhol sedadla od 0 °, 3 ° a 6 °

(5)Šírka sedu od 420 do 540 mm, zmenšená na 
380 mm s voliteľnou zabudovanou súpravou

  

(6) Bočnica od 0-50 mm

(7) Voliteľná výška sedadla od 450 do 490 mm

(8) Výška lakťovej opierky 230 - 305 mm

ŠTÝLOVÉ A PRAKTICKÉ

SEĎTE A 
RELAXUJTE

Sedenie Q100 R / Q200 R bolo navrhnuté tak, aby 
vyhovovalo vašim požiadavkám. Vďaka 5 nastaviteľným 
popruhom chrbta si môžete pohodlne prispôsobiť sedenie 
podľa posturálnych požiadaviek tak, že ak sa vaše potreby 
zmenia, môže sa zmeniť aj vaše operadlo.



Q100 R

12“    Hnacie kolesá
8“ Predné kolieska  

1010 mm

540 mm

PREHĽAD MODELOV

KTORÝ
VOZÍK

 
 

Ultra kompaktná základňa. Vynikajúca 
manévrovateľnosť v interiéri.

Priemer otáčania Q100 R, ktorý sa môže pochváliť najmenšou stopou o  
šírke 540 mm a dĺžke 1010 mm, je iba 1600 mm, takže navigácia aj v 
tých

 
najtesnejších priestoroch je hračkou. Ísť von? Model Q100 R 

poskytuje
 

stabilnú jazdu po mestských cestách  , ideálny pre každodenné 
výlety. Neuveriteľne ľahký vozík s hmotnosťou 94 kg, Q100 R sa dá ľahko 
zdvihnúť do  aj  z  vozidla.



Q200 R

                                                                                  14“ Hnacie kolesá
                                                                                9“ Predné kolieska

1070 mm

580 mm

SI VYBERIETE?

PREHĽAD MODELOV

Kompaktná základňa. Vyšší výkon v exteriéri.

S  dĺžkou 1070 mm, šírkou 580 mm a športovými väčšími 14 “hnacími 
kolesami a 9“ prednými kolesami poskytuje Q200 R väčšiu stabilitu a 
trakciu ako jeho malý brat. Tento "sval" navyše sa vám bude hodiť pri 
jazde po nerovnom teréne a umožní vám tiež stúpať po obrubníkoch 
až do 100 mm. V kombinácii so sklápaním poskytuje Q200 R jeden z 
najkompaktnejších dostupných skladacích invalidných vozíkov.



DIZAJN A VZHĽAD

INTELIGENTNE 
NAVRHNUTÝ A 
ELEGANTNÝ

Urobte dojem s prepracovaným matným 
čiernym povrchovým krytom, hnacím a 
predným kolesom Q100 R / Q200 R. Jeho 
superštýlové krivky sú rovnako inteligentné 
ako jeho dizajn.

Zažiarte farbami

Vyzerajte elegantne s výberom 4 nálepiek žiarivých farieb, 
ktoré doplnia váš štýl.



420 mm alebo  480  mm  predný  rám
           

               
     

IBA Q200 R 

MOŽNOSTI A PRÍSLUŠENSTVO 

JEDINEČNÁ 
TECHNOLÓGIA ĎALŠEJ 
GENERÁCIE.
Aby sme pokračovali v inovácií modelov Q100 R a Q200 R, 
vyvinuli sme celý rad nových možností a príslušenstva. Tieto 
nové možnosti priťahujú širšiu skupinu používateľov, aby využili 
výhody ponúkané modelmi Q100 a Q200 R.

Pohodlné operadlo
Použite novú pohodlnú chrbtovú opierku 
SEDEO LITE pre väčšiu posturálnu oporu a 
pohodlnú jazdu.

Náklon v priestore
Vďaka najužšiemu dostupnému podvozku (580 mm), 
70 mm (3 ”) ťažisku  a 22 ° náklonu  v priestore  je Q
200 R najmenším  elektricky  poháňaným  skladacím 
vozíkom so zadným pohonom na trhu.

Vyberte
 
si

 
svoje

 
sedadlo

 
podľa

 
vašej

 
veľkosti

 
s

 možnosťou
 
nastavenia

 
od

 
380

 
mm

 
do

 
540

 
mm

 
a

 
model

 
Q100

 
R

 
a

 
Q200

 
R

 
vám

 
ponúkne

 
riešenie

 
pre

 
ešte

 
širší

 
okruh

 
klientov.



IBA Q100 R 

Motory s výkonom 10 km/hGyro

Centrálna stupačka
Nová menšia stupačka so stredovým uchytením znižuje 
polomer otáčania o 100 mm, čo ešte zvyšuje intuitívnosť 
ovládania vozíka v interiéroch bez toho, aby bol 
obmedzený vonkajší výkon.

Elektricky polohovateľný chrbát
Elektrický sklápací chrbát, ktorý je ideálny v 
situáciách, keď si chcete nezávisle nastaviť polohu 
na oddych.

Možnosti zníženia výšky sedadla
Možnosť nastavenia výšky sedadla na 420 mm 
uľahčuje prístup k WAV alebo manévrovanie pod 
stolmi.

Držte krok s Gyro-ovládaním. Systém sledovania 
automaticky detekuje a koriguje najmenšiu 
odchýlku od vášho smeru.

Väčší výkon v exteriéri znamená, že model Q100 
R / Q200 R môže zájsť ešte ďalej ako predtým.

Svetlá a indikátory smeru
Využite nové možnosti svetiel a indikátorov smeru 
vo dne aj v noci.



            
    

Hlavová opierka Whitmyer Sedacie vankúše JAY

R-Net
Vynikajúci joystick R-Net s veľkým, dobre 
čitateľným HD displejom a ľahko ovládateľnými 
spínačmi umožňujú intuitívne ovládanie vozíka.

Ovládanie pre sprievodcu  

Toto
 

ovládanie
 

umožňuje
 

sprievodcovi
 

ľahké
 

a
 spoľahlivé

 
ovládanie

 
vozíka.

Elektricky  alebo  manuálne  
ovládané opierky nôh 
Vyberte si z ponuky opierok nôh od 70 ° alebo 80 °; 
Užite si buď manuálne alebo elektrické zdvíhanie 
opierok.

Pevná základňa sedu
Vyberte si buď závesné sedenie pre väčšie 
pohodlie, alebo pevnú základňu sedadla, aby 
ste stabilizovali svoju polohu v sede.

Sedacie vankúše a chrbtové opierky JAY sú 
navrhnuté pre stabilitu panvy, ochranu a pohodlie 
pokožky, nenáročné na údržbu a vysoko 
prispôsobiteľné.

Na objednávku je k dispozícií veľký výber opierok 
hlavy Whitmyer. Táto opierka hlavy vyhovie 
klinickým potrebám každého používateľa.



Sunrise Medical Limited
Thorns Road, Brierley Hill
DY5 2LD/West Midlands
Phone:+ 44 (0) 845 605 6688
Fax: + 44 (0) 845 605 6689
E-Mail: Orders@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.eu

Technické dáta / Q100 R - Q200 R

Q100 R Q100 R Q200 RQ200 R

Max. hmotnosť užívateľa

Max. rýchlosť

4 farby: červená, modrá, zelená, čierna 4 farby: červená, modrá, zelená, čierna

Bezpečne upevnite vozík vo vozidle (napr. v aute alebo lietadle).

od 94 kg (vrátane 55 Ah batérií) od 98 kg (vrátane 55 Ah batérií)

až do 31 km až do 31 kmMax. dojazd (ISO 7176-4)

125 kg

0° do 12° (manuálne)

500 alebo 570 mm

0° - 6°

6 km/h

R-Net, VR2

410 - 510 mm

1010 mm

540 mm

380 - 540 mm

od 450 mm

640 mm

55 Ah

136 kg

0° do 12° (manuálne)

500 alebo 570 mm

0° - 6°

6 alebo 10 km/h

R-Net, VR2

410 - 510 mm

1070 mm

580 mm

380 - 540 mm

od 450 mm

680 mm

55 Ah

75 - 100 mm (s prekračovačom obrubníka) 75 - 100 mm (s prekračovačom obrubníka)

6°

1600 mm (1500 mm s 
centrálnou stupačkou)

8°

1700 mm

12”hnacie kolesá; 8” predné kolieska 14” hnacie kolesá; 9” predné kolieska

Sunrise Medical S.L
Poligono Bakiola,41
48498 Arrankudiaga
Phone: +34 902 142 434
Fax: +946 481 575
E-Mail: Monica.garcia@sunrisemedical.es
Patricia.delafuente@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.eu

Šírka sedadla

Hĺbka sedadla

Výška sedadla

Výška chrbtovej opierky

Uhol chrbtovej opierky

Celková šírka

Celková dĺžka

Celková výška v zloženom stave

Náklon s pevným uhlom

Kapacita batérie

Ovládače

Otočný rádius:

Max. bezpečný sklon

Max. prekračovanie obrubníka

Kolesá

Farby akcentov

Hmotnosť vozíka

Áno - schválené pre prepravu vo vozidle smerujúcom dopredu       (ISO 
7176-19). Upevnenie: 4 upevňovacie body   na vozíku  pomocou 2 
dvojitých 

 
popruhov  vzadu a 2 jednoduchými  popruhmi vpredu. Nie sú 

povolené
 

žiadne napevno ukotvené  pásy. Ľahký prístup a 
ovládateľnosť

 
vo

 
vozidlách

 
závisí

 
od veľkosti invalidného vozíka ako 

aj od automobilu samotného.

Preprava bez užívateľa

Crash testy

Účel použitia a prostredie
Pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou; samohybné alebo tlačené 
asistentom, vnútorné a vonkajšie použitie. Typ invalidného vozíka 
triedy B.

Ďalšie informácie o kompletnej špecifikácii, možnostiach a 
príslušenstve nájdete v objednávkovom formulári. Všetky informácie 
sa môžu zmeniť bez oznámenia. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte 
sa na spoločnosť Sunrise Medical.

Ak ste zrakovo postihnutí, môžete si tento dokument 
prezerať vo formáte PDF na adrese SunriseMedical.eu.




