
Tecnologia inteligente. Pensada para se adaptar a si.

Série Q
Cadeiras de rodas elétricas

Rendimento superior em interiores e exteriores

SÉRIE Q400®

Q400 FQ400 MQ400 R



TECNOLOGIA 
INTELIGENTE.
PENSADA PARA  
SE ADAPTAR A SI.

QUICKIE, SWITCH-IT, JAY e WHITMYER 
unem-se para lhe oferecer a gama mais 
completa de cadeiras de rodas de gama 
alta, inovadoras e dotadas da tecnologia
mais avançada, criadas individualmente 
para responder a qualquer das suas 
necessidades clínicas e funcionais.
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THE POWER OF QUICKIE
SÉRIE Q DA QUICKIE

RENDIMENTO DA BASE
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Q100
ASSENTO BASE
TECIDO T. TRASEIRA

Q700-UP
ASSENTO BASE
SEDEO ERGO UP T. CENTRAL

T. DIANTEIRA

Q700
ASSENTO BASE
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRAQ500

ASSENTO BASE
SEDEO PRO T. CENTRAL

T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA

Q400
BASE

SEDEO LITE T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA

Q200
ASSENTO BASE
TECIDO T. TRASEIRA

Se precisa de uma cadeira de rodas elétrica que lhe proporcione mobilidade, ou se necessita 
de uma reabilitação mais completa, há uma QUICKIE ideal para si! As séries Q da Quickie estão 
disponíveis com uma ampla gama de bases, tração de condução, sistemas de assento, sistemas 
eletrónicos, controlos e acessórios, que podem ser combinados com o objetivo de criar a cadeira 
perfeita que se adapta às necessidades individuais de cada pessoa.

ASSENTO

®
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RESUMO DA SÉRIE

SÉRIE Q400

Escolha entre três sistemas de bases (tração traseira, central ou dianteira),  
combine-o com o assento SEDEO LITE, Jay ou Whitmyer e uma ampla
gama de controlos avançados para desfrutar de uma cadeira de rodas elétrica 
capaz de adaptar às suas necessidades específicas.

Q400

Q400

Q400

SEDEO LITE
TRAÇÃO TRASEIRA

TRAÇÃO CENTRAL

TRAÇÃO DIANTEIRA

SEDEO LITE

SEDEO LITE
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RENDIMENTO SUPERIOR EM 
INTERIORES E EXTERIORES

RESUMO DA SÉRIE

A série Q400® oferece um rendimento perfeito tanto em exteriores como em interiores, e sem desistir 
por isso ao estilo. O assento ajustável SEDEO LITE foi desenhado a pensar em dar o melhor suporte ás 
necessidades clínicas leves ou moderadas.

BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q400 R: Tração traseira

Q400 M: Tração central

Q400 F: Tração dianteira

CONTROLOS E CONETIVIDADE

Controlos VR2

Controlos R-Net

Comandos especiais SWITCH-IT

Sistema de montagem LINK-IT

NÃO DESISTAS DO ESTILO

DESENHO DISTINTIVO- Opções de cores

SISTEMAS DE ASSENTO

SEDEO LITE

JAY Y WHITMYER
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BASES DE ALTO RENDIMENTO

JÁ DECIDIU?
TRAÇÃO TRASEIRA, 
CENTRAL OU DIANTEIRA

A condução com tração traseira proporciona estabilidade e uma 
grande facilidade no momento de subir bermas. É fácil de conduzir e 
oferece um grande controlo com comandos de condução
alternativos ou especiais.

TRAÇÃO TRASEIRA
Q400 R

Escolha a tração que escolher, a série Q400 vai cativá-lo pela sua 
incrível condução em exteriores e interiores, pelos seus motores 
fiáveis Performance e da suspensão das suas rodas motrizes. O 
melhor rendimento na sua clase, para que experimentes uma total 
independência dentro e fora de casa.

Tipo de tração 

Baterias

Velocidade

Cor dos detalhes

Rodas motrizes

Pendente máx. segurança

Raio de viragem

Rodas pequenas

Trepa-passeios

Q400 R

Tração traseira Tração central Tração dianteira

95 cm 56-63 cm 73,5 cm

13”e 14” 13” 13”e 14”

10º 8º

10 cm 7 cm

8º

9” e 10” 7” 9”

8 cm 
(10 cm com trepa-passeios)

6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)

4 cores 4 cores 4 cores 

60 Amp ( 50 e 80 Amph opcionais)

Altura do assento ao solo Desde 41,5 cm 

Q400 M Q400 F
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BASES DE ALTO RENDIMENTO

A condução de tração dianteira oferece aos utilizadores mais 
experientes um grande desempenho em exteriores e uma grande
manobrabilidade em interiores, assim como a melhor estabilidade 
na descida de declives.

A condução de tração central proporciona uma manobrabilidade 
sem igual, com uma base mais compacta do que a de tração 
traseira ou dianteira. Apresenta o raio de viragem mais reduzido 
e é extremamente intuitiva de conduzir e controlar.

TRAÇÃO CENTRAL TRAÇÃO DIANTEIRA
Q400 M Q400 F

Em função da base de condução pela qual se opte (central, traseira ou dianteira) a
cadeira comportar-se-á de uma forma ou outra em diferentes situações e ambientes.
A Q400 oferece a gama mais completa de bases do mercado, para que cada pessoa
possa selecionar a opção que mais se adequa às suas preferências pessoais,
experiência, estilo de vida ou necessidades clínicas e vitais.



8

BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q400 M
BASE CON TRAÇÃO 
CENTRAL

A combinação perfeita entre motores, suspensão independente nas 6 
rodas, tecnología anti-balanço que minimiza os movimentos do corpo 
e um raio de giro reduzido, para aproveitar um rendimento superior em 
exteriores e interiores.

MANOBRABILIDADE EM INTERIORES

Excelente manobrabilidade para passar em portas, aceder a elevadores 
ou espaços apertados graças à sua base estreita e o seu raio de viragem 
compacto. Além disso, oferece uma altura de assento baixa inclusive 
quando está equipada com módulos de assento opcionais, para lhe 
proporcionar transferências, aceder a mesas ou a veículos adaptados 
com maior facilidade.
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BASES DE ALTO RENDIMENTO

SUSPENSÃO EM TODAS AS RODAS SISTEMA ANTI-BALANÇO LIBERDADE ABSOLUTA

Condução muito suave e estável em qualquer terreno
graças ao sistema patenteado da QUICKIE de suspensão
independente nas 6 rodas. Todas as rodas estão
permanentemente em contacto com o solo, inclusivamente
durante a subida de bermas ou de atravessamento de
buracos. Máxima tração e estabilidade mesmo durante a
subida de rampas até 8º.

A tecnologia anti-balanço da QUICKIE minimiza os
movimento do corpo. Todo o peso da pessoa fica centrado
diretamente sobre a roda central, maximizando assim a
tração da cadeira e aumentando a estabilidade e a sensação
de conforto e segurança.

Viaje sempre com confiança com a Q400 M graças aos seus
potentes motores Performance que proporcionam 
velocidades de até 10 km/h e com baterias de 60 Amp
(80 Amp opcionais) para maximizar o seu alcance.

RENDIMENTO SUPERIOR 
EM EXTERIORES
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BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q400 F
BASE COM TRAÇÃO
DIANTEIRA

A base da Q400 F é ideal para os utilizadores mais experientes e 
proporciona un rendimento superior em exteriores. Oferece uma 
altura de assento ao solo muito reduzida desde apenas 41,5 cm, 
o que facilita as transferências da cadeira, o acesso a veículos 
adaptados ou mesas, entre outros.

O desenho dos braços das rodas traseiras com curvatura para o
interior reduz sensivelmente a largura da cadeira, o que se traduz
uma condução intuitiva e ideal para uso em interiores.

FORA E DENTRO DE CASA



11

BASES DE ALTO RENDIMENTO

O desenho sólido da base da Q400 F, combinado com a avançada suspensão das rodas
dianteiras e os motores, asseguram uma condução uniforme e estável em qualquer 
terreno.

RENDIMENTO SUPERIOR 
EM EXTERIORES

SUSPENSÃO DA RODA DIANTEIRA
MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO
COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

Suspensão com amortecedores de borracha (elastômeros) 
para absorver os impactos e assim mover-se com total 
facilidade.

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e corrige 
automaticamente qualquer pequeno desvio da direção pretendida. 
Proporciona assim uma condução segura e precisa, reduzindo o
número de ações físicas ou cognitivas necessárias para manter 
a direção pretendida - permite uma condução menos exigente 
(especialmente se se utilizarem os controlos especiais).

LIBERDADE ABSOLUTA

Viaje sempre com confiança com a Q400 F graças aos 
seus confiáveis motores Performance que proporcionam 
velocidades de até 10 km/h e com baterias de 60 Amp 
(80 Amp opcionais) para maximizar o seu alcance.
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A Q400 R com tração traseira proporciona uma condução manobrável 
e intuitiva graças à posição da roda de tração na cadeira. Poderá subir 
bordas até 8 cm ou 10 cm (com a opção de trepa-passeios).

Q400 R
BASE COM TRAÇÃO
TRASEIRA

A Q400 R com tração traseira, da mesma forma que a Q400 F 
com tração dianteira, oferece uma altura reduzida do assento 
ao solo (desde 41,5 cm) para que possa aceder facilmente a 
veículos adaptados ou a mesas, ou realizar transferências de e 
para a cadeira.

CONDUÇÃO INTUITIVA

BASES DE ALTO RENDIMENTO
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O desenho sólido da base da Q400 R, combinado com a suspensão mediante 
elastômeros das rodas, e seus confiáveis motores, asseguram uma condução 
uniforme e estável em qualquer terreno.

MAIS INDEPENDÊNCIA 
PARA A TUA VIDA ATIVA

SUSPENSÃO DA RODA TRASEIRA MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO
COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

Suspensão com amortecedores de borracha ( elastômeros) 
para absorver os impactos e assim mover-se com total 
facilidade.

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e corrige 
automaticamente qualquer pequeno desvio da direção pretendida. 
Proporciona assim uma condução segura e precisa, reduzindo o
número de ações físicas ou cognitivas necessárias para manter 
a direção pretendida - permite uma condução menos exigente 
(especialmente se se utilizarem os controlos especiais).

LIBERDADE ABSOLUTA

Viaje sempre com confiança com a Q400 R graças aos 
seus confiáveis motores Performance ue proporcionam 
velocidades de até 10 km/h e com baterias de 60 Amp (80 
Amp opcionais) para maximizar o seu alcance.

BASES DE ALTO RENDIMENTO
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SISTEMAS DE ASSENTO 

SEDEO LITE

Reforça a tua independência e conforto com o sistema de assento 
SEDEO LITE. A sua armação ajustável vem com um sistema lateral 
de rails que permite adaptar fácilmente acessórios posturais 
ou qualquer outro tipo de solução que precise para acomodar 
necessidades clínicas leves ou moderadas.

ELEVAÇÃO BASCULAÇÃO

FÁCIL E RÁPIDO DE AJUSTAR

Todos os ajustes que permite o sistema de assento SEDEO LITE são fácilmente 
realizados graças a umas guias com medidas mostradas de uma forma muito clara. 
Esquece as complicações, com apenas uma ferramenta podes ajustar e posicionar o 
assento para adaptar às tuas necesidades atuais ou futuras. 
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SISTEMAS DE ASSENTO 

ASSENTO AJUSTÁVEL

DESENHO INTEGRADO DO APOIO DE CABEÇA 

O encaixe do apoio de cabeça está integrado dentro do próprio desenho 
da cadeira e permite a instalação de toda a gama de apoios de cabeça 
SEDEO e WHITMYER.

 ENCOSTO EM TECIDO OU ENCOSTO SEDEO LITE

Podes escolher entre a confortável tela de encosto ajustável em tensão 
que vem de série na Q400 ou se precisas de um maior posicionamento e 
conforto opta pelos encostos SEDEO LITE opcionais ou um encosto Jay.

APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS ATÉ ATRÁS

Os apoios de braços rebatíveis até atrás são muito simples de 
manusear e proporcionam-lhe um espaço amplo nos momentos de 
realizar transferências. Poderá escolher entre a versão desmontável ou
reclinável. São todos compatíveis com diferente opcções de almofadas 
para os apoios de braços.

DIVERSAS OPÇÕES DE APOIOS DE PÉS

Equipada de série com apoios de pés abatíveis a 70º, também permite 
outras opções como apoios de pés eleváveis manualmente, eleváveis 
elétricos ou centrais. Os apoios de pés elétricos têm a função de 
compensação em comprimento, que asegura que a plataforma com os 
pontos de rotação acompanhe sempre os movimentos naturais da perna 
na elevação.

ELEMENTOS DE POSICIONAMENTO

Consegue um posicionamento individual com os suportes laterais abatíveis 
e suporte de coxas. Todos os elementos de posicionamento são fácilmente 
abatíveis ou desmontáveis, graças ao sistema lateral de rails integrados na 
série Q400, podem ser fácilmente adaptados na cadeira.
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Concebidos para oferecer estabilidade pélvica, proteção da pele e conforto, as
almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e encontram-se disponíveis
numa grande variedade de tamanhos e modelos para atender às diferentes
necessidades de suporte postural e proteção da pele.

SISTEMAS DE ASSENTO

Descubra a ampla gama de encostos de cabeça WHITMYER e almofadas
e encostos JAY disponíveis para oferecer soluções para as necessidades
clínicas de cada utilizador.

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

ENCOSTO PARA CABEÇA WHITMYER

Desenvolvido para responder a diferentes necessidades, desde o suporte básico até
ao controlo de múltiplos pontos. Disponíveis com diferentes opções de almofadas,
tamanhos e braços de apoio para personalizar e responder a todas as necessidades
individuais, desde as mais básicas até às mais desafiantes.

JAY® & WHITMYER®

POSICIONAMENTO



COMANDOS E CONETIVIDADE

O CONTROLO
NA SUA MÃO

Controle o seu ambiente com a Série Q400 e a sua avançada tecnologia
eletrónica. Não só poderá controlar a sua Q400 como deseja, como
também os seus electrodomésticos, Smartphone e computadores.
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COMANDOS E CONETIVIDADE

VR2 & R-NET  
COMANDOS DE CONTROLO

Escolha entre uma ampla gama de comandos de controlo, desde o fiável 
VR2 até ao avançado R-net equipado com um grande ecrã HD de fácil 
leitura.

Os controlos opcionais R-Net oferecen a melhor tecnologia ao alcance da 
sua mão, para que possa impor um controlo absoluto sobre o seu ambiente:

Controlos opcionais R-Net

CONETIVIDADE IR

BLUETOOTH & IDRIVE  

BOTÕES PROGRAMÁVEIS PATENTEADOS DA QUICKIE

Controle o seu ambiente usando a funcionalidade de infravermelhos integrada no
comando R-net Advanced. Controle o sistema de entretimento da sua casa, televisão,
DVD e outros sistemas de domótica, tudo de forma simples a partir do seu joystick.

Controle o seu Smartphone, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo eletrónico
por Bluetooth com este comando opcional. Conecte e controle até quatro dispositivos.

Mude a função de qualquer botão do comando R-net Advanced quando desejar, graças à
função de botões programáveis patenteada da QUICKIE. Para ter um acesso mais rápido,
simples e suave das funções que usa habitualmente, sem ter de usar o joystick.
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SWITCH-IT®  
COMANDOS INOVADORES

COMANDOS E CONETIVIDADE

COMANDOS DE CONDUÇÃO ALTERNATIVOS

Se conduzir com o joystick tradicional não for a opção mais confortável,
os comandos de condução alternativos permitir-lhe-ão experimentar
completamente as capacidades e benefícios de condução da sua cadeira.

Aceda comodamente às 5 posições programadas com a caixa de controlo
opcional Ctrl+5 que lhe permitirá ir diretamente para a função que
necessita com um simples apertar de um botão.

Controlo de cabeça Dual Pro Joystick MicroPilot Joystick Allround
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Através da utilização de módulos e ligações disponíveis, poderá criar um número infinito 
de combinações para se adaptar às suas necessidades. Não só é fácil de colocar, o 
Link-It também garante que o design minimalista da sua cadeira de rodas não seja 
comprometido pela instalação desordenada de controlos opcionais. Tanto se for um 
comando especial no apoio de braços, um botão no encosto, ou um botão de pressão
no apoio de cabeça, basta apenas... link-it.

LINK-IT  
SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Precisa de utilizar controlos adicionais ou especiais? Não há problema,
conecte-os facilmente com o sistema universal de instalação Link-It.

COMANDOS E CONETIVIDADE

Módulo básico Módulo com 2 entradas Módulo de conexão
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DESIGN E ESTILO

NÃO DESISTAS 
DO ESTILO

Com um acabamento de chassis num elegante preto mate e 4 
opções de detalhes de cor, a série Q400 irá cativá-lo com o seu 
desenho, já que o rendimento e estilo … são incomparáveis! 

Procura uma mudança?

As Q400 oferecem a opção de escolher entre 4 detalhes de cor contemporâneos para 
complementar na perfeição a sua surpreendente base em negro mate. 
Personalizar a sua cadeira nunca foi tão fácil.

Preto Cinza Prata Verde Laranja



Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte 
a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de 
aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de modificar o 
desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / Q400 R - Q400 M - Q400 F COM SEDEO LITE

Peso máx. utilizador

Altura do encosto

Profundidade do assento

Basculação

Reclinação do encosto

Largura do assento

Altura do assento

136 kg

46-51 cm

41-56 cm

38,5-51 cm

41,5-49 cm

Q400 R

64 cm

Max. 137 cm 13”e 14”

9”

Desde 130 kg

VR2, R-Net

7 cm

8°

73,5 cm

Q400 F

Comprimento total

Largura total

Re
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-4º a 16º manual (elétrica opcional)

0º a 9º manual (elétrica opcional)

61-62 cm

Max. 113 cm

136 kg

38,5-51 cm

Q400 M

41-56 cm

41,5-49 cm

46-51 cm

136 kg

38,5-51 cm

64 cm

Max. 134 cm

Q400 F

41-56 cm

41,5-49 cm

46-51 cm

Preto, cinza prata, verde, laranja

13”

7”

Desde 130 kg

VR2, R-Net

10 cm

8°

56-63 cm

Q400 M

6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)

60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)

Cor dos detalhes

Peso da cadeira

Rodas pequenas

Rodas motrizes

Eletrónica

Baterias

Velocidade

Raio de viragem

Pendente máx. segurança

Trepa-passeios

Q400 R

13”e 14”

9” e 10”

Desde 130 kg

VR2, R-Net

10°

95 cm

8 cm 
(10 cm com trepa passeios)


