
Q200 RCreated individually for whatever your clinical and lifestyle needs are.

Q Series
Powerchairs

Kompakt elrullstol för vardagsbruk

Q100/Q200

Q100 R

® ®



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 vehicle 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.

DEN KOMPAKTA  
ELRULLSTOLEN FÖR  
VARDAGSBRUK 



Prestanda utomhus

Noggrant beräknade dimensioner ger det allra bästa väggreppet samt 
stabilitet för utomhus bruk. Starka batterier på 55 Ah tar dig på utflykter 
på upp till 31 km. 

Smart base technology

Den innovativa testmetoden som använts för att förstå och illustrera 
hur mindre förändringar i chassit påverkar prestandan och tack vare det 
har vi skapat ett i minsta detalj uppmätt chassi som passar för både 
inomhus- och utomhusbruk.  

Kompakt och smidig inomhus

Mycket kompakt med en bredd från 540 mm och en vändcirkel från 1600 
mm. Enkla, intuitiva kontroller gör elrullstolen lätt att hantera.

Transport

Kompatibel med DAHL dockingsystem kan du använda denna elrulstol 
som säte i din bil. Den är självklart krocktestad och har en låg vikt på 
94/98 kg. 

Snygg & praktisk

En strömlinjeformad, minimalistisk design med snygg, svart kaross. 
Skapa en personlig stil genom att välja ett av färginläggen. 

Ultrakompankt för vardagsbruk

NYCKELFUNKTIONER  
Q100 R/Q200 R

SAMMANFATTNING

SMART DESIGN som utmanar andra elrullstolar för 
inomhus/utomhus bruk, QUICKIE Q100 R och Q200 R 
är ultrakompakta och smidiga för att använda inomhus 
samtidigt som de har prestanda för utomhus bruk. Smart 
design och smart utseende blir tillsammans den perfekta 
vardagsrullstolen. 

Tilt-in-space

Q200 R finns nu med Tilt.  Med det smalaste tillgängliga chassit  (580 
mm), en tyngdpunkt på 70 mm (3”) och 22°  tilt-in-space, bllir Q200 R 
den minsta bakhjulsdrivna tilt-inspace elrullstolen på marknaden.

® ®





Vår vision med Q100/Q200 var att skapa en ultimat elrullstol för 
inomhus/utomhus bruk som är supersmidig att manövrera inomhus 
samtidigt som det inte kompromissas med stabilitet och prestanda 
utomhus. Men hur designar man en sådan välbalanserad elrullstol? 

Ett stort chassi innebär svårigheter vid manövrering i trånga miljöer.  
Är chassit för litet är det risk för tippning och man förlorar väggrepp. 
För att hitta den perfekta kombinationen måste man prova 100 olika 
konfigurationer. Så det var precis det vi gjorde - med SMART BASE 
TECHNOLOGY.

Ett SMART-testchassi möjligjorde snabba justeringar av bredd, 
längd, länkhjulets och drivhjulets höjd samt sätets position. Vi 
utförde noggranna justeringar tills vi kom fram till den ideala 
kombinationen för en perfekt elrullstol som passar för både 
inomhus- och utomhus bruk. 

Resultatet blev QUICKIE Q100 R och Q200 R. En mycket kompakt 
startrullstol som ger det allra bästa väggreppet, stabilitet och som 
till och med har förmågan förmågan att ta sig över kanter på upp till 
100 mm.

ALLA ELRULLSTOLAR FÖR BÅDE 
INOMHUS- OCH UTOMHUSBRK 
HAR SAMMA UTMANINGAR. VI 
LÖSTE DET TACK VARE SMART 
BASE TECHNOLOGY.

SMART BASE TECHNOLOGY

Q100 R/Q200 R



KOMPAKT FÖR INOMHUSBRUK

SMIDIG I MINDRE 
UTRYMMEN

Oavsett om du befinner dig hemma, i ett shoppingcenter eller på ditt 
lokala café passar din Q100 R/Q200 in. Med sitt slimmade chassi och 
liten vändradie är den smidig i små utrymmen. 

Med Q100 R (1010 mm) och Q200 R (1070 mm) kommer du smidigt in i och 
ut ur hissar och andra små utrymmen utan att behöva kompromissa med 
elrullstolens stabilitet.

Q100 R: 540 mm

Q200 R: 580 mm



Q100 R: 1600 mm
Q200 R: 1700 mm

Lättare att ta sig fram

Med Q100 R/Q200 R behöver du inte utföra komplicerade manövrar för 
att ta dig runt i små utrymmen såsom smala korridorer, kök eller andra 
begränsade utrymmen. Detta tack vare det kompakta vändutrymmet. 

Har du tröttnat på att skrapa sidan på din rullstol när du försöker ta 
dig igenom en smal dörröppning? Med det smala chassit som Q100 
R/Q200 R har blir det lättare att ta sig fram mellan café-bord och i 
smala korridorer (särskilt med Q100 R som enbart är 540 mm bred). 

Kompakt, praktisk och enkel att köra

De bakhjulsdrivna Q100 R/Q200 R är mycket intuitiva att köra. 
Styrsystemet är lättförståeligt och det kommer att bli enkelt att manövrera 

elrullstolen redan från början och även i trånga utrymmen.  



Ska du ut en sväng?

Q100 R/Q200 R´s inomhusfunktioner passar lika bra utomhus. Dess kompakta dimensioner ger 
mycket bra väggrepp och stabilitet över olika typer av underlag, sluttningar och även när man 
kör uppför trottoarkanter.



DEN LILLA ELRULLSTOLEN 
SOM PASSAR BRA UTOMHUS

Enkelt i uppförsbackar Klarar det mesta

Traditionellt klarar sig elrullstolar för både inomhus- och utomhusbruk inte så bra 
i brantare lutningar – ett problem vi löste med SMART BASE TECHNOLOGY. Via 
precisionstestning kom vi fram till att en längd på 1010 mm (Q100 R) och 1070 mm 
(Q200 R) ger bästa stabilitet för att förhindra tippning och hålla dig säker – även i 
lutningar på upp till 8° (Q200 R).

SMART BASE TECHNOLOGIN hjälpte inte bara till att beräkna dimensionerna för 
chassit, utan även den idealiska sittpositionen för att MAXIMERA VÄGGREPPET 
mellan drivhjulet och marken. Kombinerat med fjädringen på Q100 R/Q200 R 
kommer du att njuta av en säker, smidig och lyhörd körning som normalt bara 
förväntas av en större elrullstol.

UTOMHUSPRESTANDA



Låt inte trottoarkanterna hindra dig Diskret placering

Känner du dig osäker när du ska ta dig över kanter och hinder? Q100 R/
Q200 R’ s kantklättrare kan ta itu med kantstenar på upp till 100 mm vid låg 
hastighet och till och med från en stillastående start (så att din sittposition 
bibehålls medan du växlar uppför trottoarkanten).

Kantklättraren är diskret placerad bakom fotstödet och tar inte upp 
onödig plats i ditt fotutrymme som det ofta gör på andra modeller, detta 
är annars ett vanligt problem när du tar dig in i och ut ur din elrullstol. 

UTOMHUSPRESTANDA

Tack vare kraftiga 55 Ah-batterier är det inga problem att ta en längre runda på stan med din Q100 R/
Q200 R. Med möjligheten att ta dig 31 km på en enda laddning har du gott om tid att shoppa eller göra 
något annat på vägen.

KRAFTEN ATT TA DIG DIT DU VILL





PRAKTISK PÅ RESAN

ENKEL PÅ RESAN

Tack vare att den intuitiva Q100 R/Q200 R är så kompakt och 
lättmanövrerad är den smidig i kollektivtrafik. 
Föredrar du att resa med bil? Q100 R/Q200 R kan förvaras i 
bagageutrymmet eller användas som säte under resa.

Smidig att lyfta

Bilanpassning (DAHL-kompatibel) 

Q100 väger endast 94 kg och Q200 R väger 98 kg vilket innebär att de ganska enkelt kan lyftas 
in och ut ur ett fordon. Är du orolig för att du inte har tillräckligt med utrymme? Med en helt 
nedfällbar rygg och avtagbara benstöd och armstöd får elrullstolarna plats i de flesta bilar och kan 
dessutom ställas undan hemma. 

Elrullstolarna är förberedda och godkända för Dahl Dockningsstation och du kan tryggt och säkert 
köra din bil sittande i din bekväma Q100 R/Q200 R. Elrullstolarna är också krockstestade i enlighet 
med ISO 7176 och du kan dessutom transporteras medan du sitter i din elrullstol som är fastspänd 
i golvet via de fyra fästpunkterna.



SNYGG OCH PRAKTISK

LUTA DIG TILLBAKA 
OCH SLAPPNA AV

Sätet på Q200 R har designats för att passa dig. Med ett flertal 
inställningsmöjligheter och en justerbar rygg för att möta olika 
positioneringsbehov kan du känna dig trygg med att om dina behov 
förändras så kan sätet också göra det. 
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(1) Sittdjup 410-510 mm

(2) Möjlig benstödsbredd: 380-490 mm

(3) Ryggstödsvinkel 0°, 4°, 8° och 12°

(4) Sittvinkel 0°, 3° och 6°

(5) Sittbredd 420-540 mm, minskas till 380 mm  
     med ett tillval
(6) Sidoskydd 0-50 mm

(7) Sitthöjd 450-490 mm

(8) Armstödshöjd 230-305 mm



ÖVERSIKT MODELL

VILKET 
CHASSI

Q100 R kan skryta med ett fotavtryck på endast 540 mm brett och 1010 
mm långt, dessutom har den ett vändutrymme på endast 1600 mm. Tack 
vare detta är det enkelt att manövrera även i trånga utrymmen. Q100 
ger en stabil upplevelse ute på vägar och stigar och är därför idealisk för 
dagsutflykter. Med sin låga vikt på 94 kg är den också hanterbar för att lyfta 
in och ut ur en bil. 

Ultrakompakt. Svårslagen manövrerbarhet inomhus.

Q100 R

12“ Drivhjul 
8“ Länkhjul

1010 mm

540 mm



ÖVERSIKT MODELL

VÄLJER
DU?

Med en längd på 1070 mm, 580 mm bredd och större 14”drivhjul och 9” 
länkhjul ger Q200 R mer stabilitet och väggrepp än sin lillebror. De extra 
musklerna kommer att vara användbara när du åker över ojämn terräng 
och gör att du också kan ta dig över trottoarkanter på upp till 100 mm. 
Kombinerat med tilt-funktionen erbjuder Q200 R en av de mest kompakta 
rullstolarna med tilt-in-space. 

Kompakt. Bättre prestanda för utomhus bruk.

Q200 R

14“ Drivhjul 
9“ Länkhul

1070 mm

580 mm



DESIGN OCH UTSEENDE

SMART DESIGN
SMART KÄNSLA

Q100 R/Q200 R har ett sofistikerat utseende med 
mattsvart hölje. Snygg och smart design. 

Välj din personliga stil 

Välj mellan 4 härliga färginlägg för en personlig stil. 



Comfort ryggstöd

Den nya ryggdynan SEDEO LITE Comfort ger bättre 
posturalt stöd och bättre bekvämlighet. 

Tilt-in-space

Q200 R finns nu med Tilt.  Med det smalaste tillgängliga 
chassit  (580 mm), en tyngdpunkt på 70 mm (3”) och 22°  
tilt-in-space, bllir Q200 R den minsta bakhjulsdrivna tilt-
in-space elrullstolen på marknaden.

420 mm eller 480 mm frontram

Välj din sits baserat på din storlek med mått från 380 
mm upp till 540 mm. Q100 R & Q200 R erbjuder en 
lösning för många olika behov. 

Enbart Q200 R

Vi fortsätter att utveckla vårt utbud av tillbehör och till Q100 R och Q200 R finns 
det mycket att välja mellan. 

TILLVAL  & TILLBEHÖR

UNIK TEKNOLOGI



Centermonterat benstöd

Ny mindre centermonterad fotplatta som alternativ 
reducerar vändutrymmet  med 100 mm, vilket gör 
den ännu mer intuitiv att använda inomhus utan att 
kompromissa med utomhusprestandan.

Eldrivet bakåtlutande ryggstöd

Ett eldrivet bakåtlutande ryggstöd är idealiskt när du 
vill justera din position för avlastning och avslappning.  

Enbart på Q100 R

Ljus och blinkers

Nya tillval för ljus och blinkers. 

Alternativ för lägre höjd

Alternativet med lägre sitthöjd på 420 mm gör det t.ex 
lättare att komma in under bord.

10 km/h

Prestanda för utomhus bruk.

Gyrokontroll 

Håll dig på banan med Gyro-Control. Systemet 
upptäcker och korrigerar automatiskt minsta avvikelse 
från din körriktning.



Eldrivna eller manuellt höjbara 
benstöd

Välj från ett utbud av benstöd från 70° eller 80°.

Whitmyer huvudstöd

Huvudstöden från Whitmyer finns i många varianter för 
att tillgodose varje brukares individuella kliniska behov.   

Sittdynor från JAY

Dynor och ryggar från JAY är designade för 
bäckenstabilitet, tryckavlastning och komfort. De är 
mycket anpassningsbara och kräver lite underhåll. 

R-Net

Joysticken från R-net har en stor lättläst HD-skärm och 
smarta paddelomkopplare som ger en intuitiv drift.

Ledsagarstyrning

Ledsagarstyrningen gör det enkelt för assistenten att 
köra och kontrollera stolen. 

Sittplatta

Välj mellan vår Sling Seat för komfort eller den solida 
sittplattan för stabilitet. 



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och 
tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan 
föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. 

Sunrise Medical AB 
Neongatan 5 
431 53 Mölndal  
Tel.: 031-748 37 00 
post@sunrisemedical.se 
www.SunriseMedical.se

Tekniska specifikationer / Q100 R - Q200 R

Q100 R Q100 R Q200 RQ200 R

Max. brukarvikt

Ryggstödsvinkel

Ryggstödshöjd

Fast tiltvinkel

Elektronik

Max. hastighet

Sittdjup

Total längd

Total bredd

Sittbredd

Sitthöjd

4 färginlägg: röd, blå, grön, svart 4 färginlägg: röd, blå, grön, svartFärger

För personer med begränsad rörlighet; som tar sig fram med egen armkraft 
eller med hjälp av en assistent. Både för inomhus och utomhus bruk. Rullstols-
typ klass B.

Avsedd användning och milö

Fäst rullstolen säkert i fordonet (t. ex bil eller flygplan).Transport utan brukare

från 94 kg (inkl. 55 Ah batterier) från 98 kg (inkl. 55 Ah batterier)Rullstolens vikt

upp till 31 km upp till 31 kmMax. räckvidd (ISO 7176-4)

Ja - godkänd för framåtriktad transport i ett fordon (ISO 7176- 19). Fäste: 4 
fästpunkter med 2 dubbla bälten bak och 2 enkla bälten fram. Inga förankrade 
bältesfästen tillåtna. Enkel åtkomst och manövrerbarhet i fordon beror på 
rullstolsstorleken.

KrocktestadTotal höjd hopfälld

Batteri

125 kg

0° till 12° (manuell)

500 eller 570 mm

0° - 6°

6 km/h

R-Net, VR2

410 - 510 mm

1010 mm

540 mm

380 - 540 mm

från 450 mm

640 mm

55 Ah

136 kg

0° till 12° (manuell)

500 eller 570 mm

0° - 6°

6 eller 10 km/h

R-Net, VR2

410 - 510 mm

1070 mm

580 mm

380 - 540 mm

från 450 mm

680 mm

55 Ah

Max. kanklättring 75 - 100 mm (med kantklättrare) 75 - 100 mm (med kantklättrare)

Max. säker lutning

Vändcirkel

6°

1600 mm (1500 mm med center-
monterat benstöd)

8°

1700 mm

Hjul 12” drivhjul; 8” länkhjul 14” drivhjul; 9” länkhjul
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Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.


