
Q50R

Serie Q
Cadeiras de rodas elétricas

Guarde onde quiser. Vá por onde quiser.

Cadeira de rodas encartável com bateria de lítio.



80 cm

A NOSSA CADEIRA ELÉTRICA  
MAIS FÁCIL DE TRANSPORTAR! 

A facilidade do transporte do seu chassis, 
juntamente com a simplicidade com que 
a cadeira é encartada numa questão de 
segundos, convertem-na no... modelo ideal 
para o acompanhar nas suas viagens!

Descubra a QUICKIE Q50R, a cadeira de rodas elétrica que se encarta facilmente 
numa questão de segundos, ficando com o tamanho de uma mala! Guarde-a onde 
quiser e vá onde desejar com a sua Q50R.

Se precisa de uma cadeira de rodas elétrica, mas o chassi grande e baterias pesadas 
não lhe convêm, ou se deseja uma cadeira que possa transportar facilmente no carro, 
comboio ou avião, então este é o modelo perfeito para si. 

A Q50R tem tudo o que poderia precisar! Com rodas maciças de 8” e 12” com  
para-lamas, plataforma para apoio de pés rebatível e dobrável sob o assento,  
sistema de amortecimento duplo, bateria de lítio e motores de grande eficiência. 
Permitindo-lhe percorrer até 50 km* em total conforto!

* Autonomia calculada de acordo com a norma ISO 7176 parte 4 , autonomia teórica  
do consumo de energia numa cadeira de rodas em condições teóricas ideais.

PREPARE-SE PARA VIAJAR 
COM A SUA Q50R.

40 cm

Faça a leitura do código QR  
com o seu telemóvel para ver o vídeo.
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Faça a leitura do código QR  
com o seu telemóvel para ver o vídeo
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PARA O PORTA-MALAS... SEM DIFICULDADES

O seu peso reduzido e suas pequenas dimensões fazem 
com que seja mais manobrável para ser carregada no 
porta-bagagens de qualquer veículo, sem a necessidade de 
recorrer a rampas especiais nem um automóvel adaptado.

SISTEMA DE  
ENCARTAR SIMPLES
E TRANSPORTE FÁCIL.

É encartada em segundos, com a mesma facilidade de  
um carrinho de bebé. Através do simples acionar de uma 
alavanca, sem esforços e sem a necessidade de ferramentas  
nem de retirar a bateria.

Poderá ir com ela para onde quiser. Graças ao seu encartado 
compacto cabe no porta-bagagens de qualquer automóvel ou táxi.



EM INTERIORES

Vai querer ter a sua cadeira sempre consigo, seja 
dentro de casa, nas compras, nos transportes públicos... 
O tamanho compacto da Q50R e a precisão da sua 
condução - graças ao seu comando intuitivo que 
responde com grande precisão aos movimentos do 
joystick - tornarão muito fácil mover-se em qualquer 
situação, por muito reduzido que seja o espaço.

60 cm
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BASE COMPACTA

Está preocupado com bater com a sua cadeira 
 de rodas nos móveis e cantos da sua casa?  
Não precisa. Com apenas 60 cm de largura  
total poderá facilmente atravessar portas  
estreitas ou manobrar em divisões mais cheias.
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122 cm
DIÂMETRO DE VIRAGEM REDUZIDO

A QUICKIE Q50R tem um diâmetro de viragem de 
apenas 122 cm, tornando-a numa cadeira ideal para 
interiores. Poderá deslocar-se em passeios estreitos, 
mover-se pela cozinha e outros espaços estreitos sem 
necessidade de fazer manobras complicadas.

ELETRÓNICA VSI ORIGINAL

Incorpora eletrónica VSI original da Curtiss-Wright, 
uma reconhecida marca que possui mais de 40 anos  
de experiência no setor e que é sinónimo de qualidade. 
A caixa de controlo é integrada no joystick para uma 
manutenção mais simples. Além disso, o comando é 
rebatível para trás, permitindo que se aproxime mais 
das mesas. 

TRANSFERÊNCIAS FÁCEIS

Poderá realizar as transferências laterais muito 
facilmente para se levantar ou sentar na sua Q50R 
fazendo rebater totalmente para trás os apoios de braços 
- que também estão equipados com bloqueio de posição. 
Além disso, poderá movimentar para cima a plataforma 
dos apoios de pés e, mais importante, encartar por 
debaixo do assento, deixando livre todo o espaço que 
necessite para apoiar os pés no solo.

Faça a leitura do código QR  
com o seu telemóvel para ver  
o vídeo de transferências



DESEMPENHO  
AO AR LIVRE.

Q50R é mais do que uma cadeira elétrica 
encartável e compacta. Descubra o seu 
desempenho ao ar livre. Deixe o carro em casa e 
prepare a sua Q50R, é hora de percorrer as ruas.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO DUPLO

Os elastómeros dianteiros reduzem significativamente as 
vibrações e os ruídos e, em conjunto com os amortecedores 
traseiros por baixo do assento, contribuem para reduzir os 
choques ao passar em buracos ou em pisos irregulares. Desta 
forma, desfrutará de uma condução suave e a Q50R fará o resto.
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TRAÇÃO

Equipada com rodas traseiras maciças 
de 12” para um ótimo comportamento 
em ambientes exteriores, proporcionam 
aderência nos mais diferentes tipos de 
terreno. Além disso, estão equipadas com 
para-lamas para o manter limpo e salvo de 
salpicos ou gravilha durante a condução.

ESTABILIDADE

Os seus 103 cm de comprimento total 
permitem um nível superior de estabilidade, 
pelo que poderá conduzir com total segurança 
em desníveis de até 8 graus. Além disso, 
incorpora de série rodas traseiras anti volteio 
para garantir ainda mais a sua segurança.

RIGIDEZ

Os tubos ovalados da estrutura da QUICKIE 
Q50R conferem maior rigidez ao chassis 
e resistência a flexões, permitindo reduzir 
significativamente os movimentos do quadro, 
resultando numa condução muito mais 
confortável. E com 5 anos de garantia  
do chassis!
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MODO “RODA LIVRE”

Os motores quando em modo “roda livre” oferecem 
muito pouca resistência para que que possa movimentar 
manualmente a cadeira sem esforço. Além disso, a barra 
superior do encosto está acolchoada, tornando-se num 
ponto de apoio para empurrar a cadeira.

ALTO DESEMPENHO  
E EFICIÊNCIA.

Equipada com eficientes motores de 150 
watts, que proporcionam toda a potência 
que precisa para ultrapassar desníveis de 
até 5 cm, e bateria de lítio de 30Ah.  
Prepare-se para aproveitar a viagem! 

BATERIA DE LÍTIO DE 30 AH

Com um peso de apenas 5,5 kg, pode ser removida sem 
esforço para realizar um carregamento independente.  
Ou se preferir fazê-lo enquanto a cadeira está encartada, 
não é obrigatória a sua remoção, pois a cadeira dispõe  
de um outro ponto de carga na parte inferior do  
comando de controlo. 

Faça a leitura do código QR com 
o seu telemóvel para ver o vídeo 
sobre o carregamento da bateria
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Homologação EN12184:2014 pela SGS

Marcação CE de acordo com os requisitos da MDR 2017/745

Certificados emitidos pelo CNAS (organismo de certificação oficial)

Baterias com certificação IEC62133-2-2017 (certificado de segurança elétrica das baterias de lítio)

Carregador com homologação ISO 7176-25 e grau de proteção IPX4

Material da caixa da das bateritas UL94V0 (material ignífugo)

EMC – Compatibilidade eletromagnética

Tecidos ignífugos - EN1021-I&2014

QUALIDADE /SEGURANÇA
GARANTIDAS.

Por que sim, a qualidade importa, a Q50R vem 
equipada de série com forquetas e plataforma em 
alumínio, e cintos e rodas antivolteio para garantir a 
sua segurança. Oferecemos um produto amplamente 
testado e que cumpre com todas as diretrizes e  
normas vigentes.



TECIDOS AJUSTÁVEIS EM TENSÃO

Tanto o tecido do encosto como o da base do assento 
possuem cintos ajustáveis em tensão para que nunca percam 
a firmeza e possam ser retensionados sempre que necessário, 
adaptando-se à sua anatomia e conforto.

ALMOFADA DE ESPUMA DE SÉRIE

A almofada de espuma com 5 cm de espessura não só lhe 
dará maior conforto, como também manterá a sua pele seca e 
ventilada graças à sua capa transpirável.

5 cm

45 cm
55 cm
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ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA

Precisa de mais apoio nas costas? Apenas terá 
de soltar as varas na parte de trás dos tubos do 
encosto para o poder ajustar em altura a partir  
dos 45 cm e até 50 cm.

O diâmetro dos tubos do encosto permite  
também adaptar qualquer encosto JAY.

SINTA-SE  
CONFORTÁVEL.

Onde quer que vá, faça o que fizer, terá  
sempre um conforto incrível com a sua Q50R.

Faça a leitura do código QR  
com o seu telemóvel para ver o vídeo



ESPALHE COR  
PELA CIDADE.

Disponível com um elegante chassi em 
cor preta e 3 conjuntos de cores para 
personalizar os detalhes a seu gosto.

NÃO DEIXE NADA EM CASA.

A QUICKIE Q50R possui dois grandes bolsos com zíper, 
um no encosto e outro por debaixo do assento,  
para que possa guardar os seus objetos pessoais,  
ou aquele miminho depois de um dia nas compras.
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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.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Peso máximo do utilizador 136 kg Velocidade máxima 6 km/h

Largura dobrada 60 cm Baterias 30 Amp de Lítio

Longitude dobrada 80 cm Eletrónica VSI original da Curtiss & Wright

Altura dobrada 40 cm Carregador 24 V, 5 Amp

Largura total 60 cm Motores 150 watts

Longitude total Min.85,5 - Máx.103 cm Pendente máx. segurança 8 º

Altura total Min.90,5 - Máx.100,5 cm Trepa-passeios 5 cm

Altura do encosto 45-55 cm Rodas Rodas traseiras: 12” maciças/ 
Rodas dianteiras: 8” maciças

Altura do assento 49 cm (sem almofada) Cor dos detalhes 3 cores: vermelho, verde e azul

Largura do assento 43 cm (largura da almofada) Peso da cadeira 37,5 kg (31,8 kg sem bateria)

Profundidade de assento 45 cm (profundidade da almofada) Peso das baterias 5,5 kg

Altura apoio de braços 28 cm da base do assento Parte mínima mais pesada 32 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Q50R
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