
Q200 RCriadas individualmente para satisfazer as necessidades clínicas e funcionais de cada utilizador. 

Serie Q
Cadeiras de rodas elétricas

Ultra compactas
Para a sua utilização diária

Q100 R

Q100
Q200

®

®

R
R



AS CADEIRAS DE RODAS 
ELÉTRICAS ULTRA 
COMPACTAS DE 
RENDIMENTO DIÁRIO
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Desempenho no exterior

Dimensões cuidadosamente calculadas para oferecerem a melhor 
tração e estabilidade ao ar livre. Baterias robustas de 55 Amp.

Tecnologia de Base Inteligente

Para o desenho destas cadeiras foi utilizado um método de ensaio 
com o objetivo de compreender como as alterações geométricas 
aplicadas à base de condução podem afetar o seu rendimento. 
Desta forma, conseguimos produzir umas cadeiras de rodas elétricas 
verdadeiramente de interior e exterior.

Compactas - Agilidade no interior

Base ultra compacta com uma largura total a partir dos 54 cm e um raio 
de viragem reduzido, a partir dos 80 cm. Dispõe de controlos simples 
e intuitivos para uma condução segura e confortável, pensada para as 
“voltas” da vida quotidiana.

Transporte simples

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL, que lhe permite 
conduzir o seu veículo de forma segura a partir da cadeira, e 
testadas para a sua utilização como assento durante o transporte 
(Crash Tested).

Ultra compactas. Desempenho Diário

Q100 R/Q200 R
BENEFÍCIOS CHAVE

RESUMO

DESENHADAS DE FORMA INTELIGENTE para desafiar os 
padrões das cadeiras de rodas de interior e exterior, as 
QUICKIE Q100 R e Q200 R com tração traseira são ultra 
compactas, permitindo assim uma incrível agilidade em 
interiores e estabilidade e desempenho superiores no 
exterior, o que fará com que se sinta como em casa nas 
ruas da cidade. 

Desenho inteligente... visual inteligente... e a um preço 
inteligente! É a cadeira de rodas ideal para o seu dia-a-dia.

Q200 R com funções elétricas do assento

Complete a configuração da Q200R com a opção de basculação 
elétrica do assento até 22º ou reclinação elétrica do encosto. 
Com uma largura total de apenas 58 cm, a Q200R é a cadeira de rodas 
elétrica com tração traseira e basculação elétrica mais compacta do 
mercado!  
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COMPACTAS - AGILIDADE EM INTERIORES

SEM MAIS PROBLEMAS 
DE ESPAÇO

Seja na sua própria casa, numa cafetaria ou no centro comercial, 
as Q100 R e Q200 R estão em constante contacto com o ambiente,
tanto nos interiores como nos exteriores. Graças à sua base de 
dimensões ultra compactas e a um raio de viragem muito reduzido, 
até os espaços mais pequenos lhe parecerão amplos.

Com um comprimento desenhado com precisão, a Q100 R e a Q200 R  
adequam-se perfeitamente a elevadores e outros espaços reduzidos, sem ter Ç 
abdicar da preciosa estabilidade.

Q100 R: 54 cm

Q200 R: 58 cm

Vá onde outras cadeiras de rodas elétricas não podem chegar

Longitude Total Q100 R:  
      101 cm com apoio de pés standard
       97 cm com opção de apoio de pés centrais

Longitude Total Q200 R:  
      107 cm



Q100 R: 80 cm
Q200 R: 85 cm

Não renuncie a nada

Mova-se como quiser com as Q100 R e Q200 R graças ao raio de viragem 
ultra reduzido. Poderá circular sem esforço em corredores estreitos, 
cozinhas e outros espaços pequenos sem a necessidade de realizar 
manobras complicadas.

Cansado de riscar as laterais da sua cadeira de rodas ou de danificar a 
pintura quando passa em portas estreitas? Graças à sua BASE ULTRA 
COMPACTA, as cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R podem ir 
onde outras cadeiras elétricas de interior e exterior jamais poderiam 
devido às suas grandes dimensões, pelo que inclusivamente passar 
em corredores estreitos ou entre mesas cheias na sua cafetaria 
favorita não será um problema (especialmente com a Q100 R, com 
a sua base incrivelmente compacta de 54 cm de largura).

Compactas, práticas e fácil de conduzir

As cadeiras de tração traseira Q100 R e Q200 R são 
incrivelmente intuitivas e simples de conduzir. Graças 

ao seu sistema de controlo de fácil compreensão, será 
inclusivamente capaz de circular nos espaços mais 

apertados com grande facilidade.
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Apetece-lhe sair e dar uma volta?

As cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R manobram com a mesma facilidade tanto nos 
espaços interiores como ao ar livre. As suas dimensões incrivelmente compactas proporcionam 
tração e estabilidade fabulosas numa variedade de terrenos, declives e, inclusivamente, no 
momento de ultrapassar desníveis.
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A CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COMPACTA 
COM GRANDE RENDIMENTO TAMBÉM EM 
EXTERIORES

Acabaram-se as lutas com as costas Enfrente qualquer obstáculo que se interponha no seu caminho

Tradicionalmente, as cadeiras de rodas elétricas de interior/exterior não se 
adaptam bem a declives pronunciados, um problema que conseguimos resolver 
com a Tecnologia de Base Inteligente. Os ensaios de precisão demonstraram que 
os comprimentos de base de 101 cm (Q100 R) e 107 cm (Q200 R) são os ideais para 
evitar riscos de tombar e para manter-se seguro, inclusivamente nos momentos de 
percorrer declives de até 8 graus.

A Tecnologia de Base Inteligente ajudou não só ao cálculo das dimensões mais 
adequadas para uma base compacta, mas também para a posição ideal do assento 
para MAXIMIZAR A TRAÇÃO entre a roda traseira e o solo. Isto, em combinação 
com o sistema de suspensão das rodas de tração da Q100 R e da Q200 R, fará com 
que possa desfrutar da condução segura, suave e simples que normalmente se 
espera de uma cadeira de rodas elétrica de maiores dimensões.

DESEMPENHO NO EXTERIOR
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Não permita que os desníveis se interponham no seu caminho Desenho discreto

Necessita de um pouco de ajuda para superar obstáculos? Com a opção 
trepa-passeios para a Q100 R e Q200 R poderá superar obstáculos de até 
10 cm de altura a baixa velocidade, inclusivamente logo no momento do 
arranque. Assim, o ângulo do assento e a sua posição sentado manter-se-ão 
sempre adequados durante a superação de desníveis.

O trepa-passeios opcional pode ser comodamente colocado por trás 
dos apoios de pés. Desta forma, conseguimos eliminar o tradicional 
inconveniente de este roubar demasiado espaço à zona dos pés, 
especialmente nos momentos de transferências

DESEMPENHO NO EXTERIOR

Alimentadas por potentes baterias de 55 Amp, com as cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R 
irá adorar passear e realizar viagens mais longas pela cidade. Disporá de muito mais tempo para 
parar no caminho e mergulhar em novas aventuras.

A POSSIBILIDADE DE IR ONDE QUISER



CASA

COMBOIO

CAFETERIA

BIBLIOTECA

RESTAURANTE

ELÉTRICO

LOJAS

CAFETERÍA

CASA
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A SUA COMPANHEIRA 
DE VIAGEM

TRANSPORTE SIMPLES

Desenhadas para serem utilizadas de forma cómoda nos transportes 
públicos, as intuitivas Q100 R e Q200 R são tão compactas e manobráveis 
que deslocar-se em elétrico, autocarro ou comboio será muito cómodo e 
simples.

Preocupado com o espaço?

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL

Com um encosto totalmente reclinável e apoios de pés e apoios de braços desmontáveis, 
ajustam-se comodamente à maioria dos automóveis e são facilmente arrumadas em praticamente 
qualquer espaço. Para além do mais, com um peso de 94 kg para a Q100 R e 98 kg para a Q200 R, 
podem ser transportadas mais facilmente do que outras cadeiras de dimensões maiores.

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL, permitindo-lhe conduzir o seu veículo desde 
o conforto da sua cadeira, e aprovadas para uso como assento seguro durante o transporte 
conforme a norma ISO 7176-19 (Crash Tested).



12

ELEGANTEMENTE PRÁTICA

SENTE-SE E RELAXE

O assento das cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R foi desenhado 
para se adaptar a si. Permite uma grande diversidade de ajustes e possui 
um encosto regulável em tensão com a ajuda de 5 cintos para cumprir com 
as suas necessidades de postura. Desfrute da tranquilidade de saber que, 
se as suas necessidades mudarem, o seu assento também o fará.

1
2

4 5

6

3

(1) Profundidade do assento de 41 a 51 cm

(2) Ângulo de encosto: 0º, 4º, 8º ou 12 º
     Encosto elétrico opcional de 90º a 120º em Q200 R

(3) Ângulo do assento: 0º, 3º ou 6 º
     Basculação elétrica de 0º a 22º opcional em Q200 R

(4) Largura do assento ajustável:
Q100 R: de 42 a 54 cm
Q200 R: de 38 a 54 cm

(5) Protetor lateral ajustável em comprimento 5 cm

(6) Altura dos apoios de braços 23-30,5 cm
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DESENHO E ELEGÂNCIA

DESENHO 
INTELIGENTE
VISUAL INTELIGENTE

As cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R 
apresentam um desenho sofisticado da base e das 
rodas dianteiras e traseiras em cor negra mate. As suas 
curvas muito estilizadas são tão inteligentes como o seu 
desenho.

Expresse-se através da cor

Visual elegante, podendo adaptar à sua personalidade com uma seleção 
de 4 detalhes em cores muito vibrantes.
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RESUMO DO MODELO

QUE BASE DE 
CONDUÇÃO 
ESCOLHERIA?

A Q100 R apresenta dimensões incrivelmente compactas, 54 cm 
de largura e 101 cm de comprimento (97cm com opção de apoio 
de pés centrais), em conjunto um raio de viragem muito reduzido 
de 80 cm, pelo que mesmo mover-se pelos espaços mais estreitos 
será muito simples e fácil. Apetece-lhe sair à rua? A Q100 R 
proporciona-lhe um passeio estável em arruamentos e caminhos 
urbanos, ideal para essas excursões de um dia.

Grande manobrabilidade em interiores

Q100 R

Rodas traseiras: 12,5“ 
Rodas dianteiras: 8“
Longitude total: 101 cm*
Largura total: 54 cm

101 cm*

54 cm

Q100 R com opção de apoio de pés centrais

* 97 cm com opção de apoio de pés centrais
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107 cm

58 cm

RESUMO DO MODELO

Com um comprimento maior, 107 cm, largura 
de 58 cm, rodas traseiras sport maiores 
de 14’’ e rodas dianteiras de 9’’, a Q200 R 
proporciona maior estabilidade e tração. 
Este extra é muito útil em momentos de 
condução sobre terrenos acidentados e 
irregulares.

Rendimento superior no exterior

Q200 R

Rodas traseiras: 14“ 
Rodas dianteiras: 9“
Longitude total: 107 cm
Largura total: 58 cm

Combine com a opção de basculação e reclinação elétrica  
para conseguir a cadeira de rodas elétrica com tração traseira 
e opções elétricas mais compacta no mercado.
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Para mais informação sobre opções, consulte o nosso 
formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em 
constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise 
Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos 
e as características indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +43 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Características técnicas / Q100 R - Q200 R

Q100 R Q100 R Q200 RQ200 R

Peso máximo do utilizador

Reclinação do encosto

Altura do encosto

Ângulo do assento

Electrónica

Velocidade max.

Profundidade do assento

Longitude total

Largura total

Largura do assento

Altura do assento

4 cores: vermelho, azul, verde, preto 4 cores: vermelho, azul, verde, pretoCor dos detalhes

desde 94 kg (com baterias 55 Amp) desde 98 kg (com baterias 55 Amp)Peso da cadeira

Sim.
(Testadas para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19) Crash tested

Altura total dobrada

Baterias

125 kg

0° a 12° (manual)

50 cm 

0° a 6°

6 km/h

VR2

41 a 51 cm (ajustável)

101 cm (97 cm com apio 
de pés centrais)

54 cm 

42 a 54 cm (ajustável)

desde 45 cm 

64 cm 

55 Amp

136 kg

0° a 12° (manual)
90º a 120º (elétrica opcional)

50 / 57 cm 

0° a 6° (manual)
0º a 22º (elétrica opcional)

10 km/h

VR2 / R-Net opcional

41 a 51 cm (ajustável) 

107 cm 

58 cm 

38 a 54 cm (ajustável)

desde 45 cm 

64 cm 

55 Amp (50 Amp em combinação 
com basculação elétrica)

Superação de obstáculos 7 cm (10 cm com trepa-passeios) 7 cm (10 cm com trepa-passeios)

Subida máxima

Raio de giro

6°

Desde 80 cm

8°

Desde 85 cm 

Rodas Roda traseira: 12,5”/ Roda dianteira: 8” Roda traseira: 14”/ Roda dianteira: 9” 
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