Najlżejszy składany wózek na świecie

Minimalistyczna, owalna rama połączona
z innowacyjnym, opatentowanym, płaskim
wzmocnieniem krzyżowym sprawiają,
że wózek Xenon marki Quickie wygląda
niezwykle stylowo i dynamicznie.

Najlżejszy SKŁADANY wózek na świecie! 8,4 kg*
zawansowanej technologii.

Laura Rampini - pierwsza w historii spadochroniarka z paraplegią.

Firma Quickie® połączyła ultralekkie „hydroformowane aluminium” z doskonałym
wyglądem i najnowocześniejszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi, aby stworzyć wózek
Xenon - najlżejszy składany wózek na świecie.

Dzięki wadze poniżej 8,4 kg* oraz innowacyjnemu, składanemu wzmocnieniu
krzyżowemu wózek Xenon jest łatwy do złożenia, przeniesienia i przetransportowania.
Do tego, został on zaprojektowany w taki sposób, aby prezentować minimalistyczny
styl, charakterystyczny dla wózków ze sztywną ramą.
Dzięki wysokiej klasy projektowi i innowacyjnym technologiom jazda wózkiem
Xenon oraz jego obsługa nie wymagają dużo siły i pozwalają użytkownikowi
oszczędzać energię.
Xenon wygląda i jeździ jak wózek ze sztywna ramą, ale ma wszystkie zalety wózka
składanego - doskonała kombinacja...

* 38 x 40 cm; niska, taliowana rama, osłony boczn; 24”
koła proton + aluminiowe obręcze napędowe; 3” koła
samonastawne; regulowany kąt nachylenia oparcia;
35 cm stała wysokość oparcia; kompaktowe, nie
wymagające siły blokady kół; bez rączek prowadzących +
lekka tapicerka oparcia

Łatwy do złożenia i lekki do przenoszenia.
Idealny dla aktywnego trybu życia.

Ważąc trochę poniżej 6,0 kg, bez kół szybkiego montażu, niesamowicie lekki Xenon
dokonał rewolucji, jeśli chodzi o przenoszenie i transportowanie wózków.
Dzięki nowemu, opatentowanemu Dynamicznemu systemowi
składania oraz Systemowi blokowania Quickie ® wózek Xenon może
zostać złożony w kilka sekund przy użyciu jednej ręki.
System blokowania Quickie® automatycznie blokuje wózek, gdy ten jest złożony. Aby
go rozłożyć, wystarczy nacisnąć jedną dźwignię, a Dynamiczny system składania
zacznie proces rozkładania wózka.
Wzmocnienie krzyżowe zostało zaprojektowane tak, że jest sprytnie ukryte pod
siedziskiem. Dzięki temu rama wózka jest otwarta, minimalistyczna i charakteryzuje
się stylem typowym dla wózków ze sztywną ramą.

Xenon jest chroniony prawnie, aby zagwarantować
użytkownikowi unikalność jego wózka...
Patenty wydane
1080 618
001 080 733
EP 180 9532 A2

Patenty zgłoszone
PCT/ EP2008/ 011015
EP 0915 1773.0
EP2008/ 011017
EP10196521
EP10195017
DE102011 000 030.5
Wózek pokazany na obrazku jest wyposażony w opcjonalne składane
oparcie.

Laura Rampini i Fillippo Landi są ambasadorami marki Quickie® i podróżują
po świecie ze swoimi Xenonami Aby dowiedzieć się więcej na temat ich
niezwykłego życia i osiągnięć, zapraszamy na stronę:
www.quickiewheelchairs.eu/xenon.

Poczuj więcej wolności i niezależności...dzięki wózkowi Xenon –

żyj bez ograniczeń.

Innowacyjne wzmocnienie
krzyżowe sprawia, że składanie
wózka jest łatwe. Jednocześnie
zostało ono zaprojektowane tak,
że wygląda jak rozwiązanie z
wózka ze sztywną ramą.

Stwórz własny wózek Xenon, korzystając z szerokiej gamy akcesoriów i dodatków
oraz ponad 20 kolorów. Możesz wybrać kolor każdej części oddzielnie i w dowolnej
kombinacji. Aby stworzyć swój własny wózek Xenon, skorzystaj z naszego
narzędzia doboru kolorów dostępnego pod adresem
www.quickiewheelchairs.eu/xenon.

System blokowania Quickie®
Innowacyjny, opatentowany system blokowania Quickie sprawia,
że obsługa wózka Xenon jest łatwa. Dodatkowo, dzięki niemu wózek
składa się do najmniejszych możliwych rozmiarów, a sama blokada
może być obsługiwania również przez osoby niemogące używać
palców.
®

Niewymagająca użycia
nachylenia oparcia.

siły

regulacja

kąta

Do wózka Xenon można dobrać stylowe oparcia, doskonale pasujące
do ogólnego rysu ramy. Oparcia stałe, zamontowane pod kątem 90˚ lub
o zmiennym kącie nachylenia i łatwej zmianie kąta w stosunku do ramy
od -15˚ do +18˚, co 3˚.

Lekki łącznik osi

Standardowy łącznik osi

Wystarczy poluzować po jednej śrubie z każdej strony, przekręcić
i przesunąć asymetryczne tuleje półosi z prawej strony na lewą, a
środek ciężkości przesunie się o 2 cm.

Dwa położenia środka ciężkości, kąt nachylenia 0°, 2°, 4° oraz
zmienny rozstaw kół. Wszystko to zamknięte w lekkim łączniku, do
regulacji którego służą zaledwie dwie śruby.

Automatycznie składany podnóżek

Podnóżek z platformą

Składa się w najprostszy z możliwych sposobów – automatycznie
podczas składania wózka Xenon. Ten lekki podnóżek o nowoczesnym
wyglądzie i zaokrąglonych krawędziach jest dostępny w zestawie z
płytą z materiałów kompozytowych lub włókna szklanego.

Dostępny z płytą Xenon performance (z aluminium), płytą z materiałów
kompozytowych lub włókna szklanego. Jest to najlżejszy możliwy
podnóżek, a do tego doskonale przystosowany do przewożenia dzięki
jednostronnemu mechanizmowi podnoszącemu.

Niewidoczny mechanizm regulacji
widełek koła samonastawnego jest
opatentowanym rozwiązaniem,
które pozwala na ukrycie widełek i
mechanizmu kąta nachylenia wewnątrz
tulei koła samonastawnego. Łatwa
regulacja, wysoka wydajność i świetny
wygląd!

Szeroki wachlarz lekkich i komfortowych dodatków umożliwi Ci stworzenie
unikalnego, spersonalizowanego wózka.

W połowie składane oparcie

Wybór innowacyjnych tapicerek oparcia

Dzięki składanemu w połowie oparciu przewożenie wózka może być
jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. Ta opcja pozwala na złożenie wózka
do możliwie najmniejszego rozmiaru.

Do wyboru lekka tapicerka, zmniejszająca masę wózka o 130 g,
„trzyczęściowa” tapicerka wentylowana lub komfortowa z Alcantary.
Przepuszczające powietrze, regulowane, wygodne i bardzo stylowe!

Dynamiczny system składania

Ergonomiczne kompaktowe blokady kół

Umożliwia łatwe rozłożenie wózka jedną ręką – wystarczy nacisnąć
jedną dźwignię.

Blokady kół są niewielkich rozmiarów i łatwe w użyciu. Mogą
też zostać przykręcone bezpośrednio do ramy (wyłącznie przy
pochyleniu koła od 0° do 2°). Również odpowiednie do zastosowań
czterokołowych.

Koła szybkiego montażu Proton

Amortyzowany widelec: Frog Legs®

Całkowita masa pary kół, obręczy napędowych, osi i opon Schwalbe
Speedrun wynosi jedyne 2,25 kg. To ponad kilogram mniej niż
tradycyjne koła.

Widelec Frog Legs® tłumi wibracje i wstrząsy występujące podczas jazdy
na wózku. Sprawia to, że użytkownik wózka odczuwa większy komfort, a
dodatkowo pozwala uniknąć zmęczenia i chronicznego bólu.

Dane techniczne
32 46 cm

34 50 cm

+18° - -15°

25 - 47,5 cm
92° + 100°
43 - 57 cm

Szerokość siedziska

32 - 46 cm

Wysokość tyłu siedziska

Głębokość siedziska

34 - 50 cm

Kąt siedziska

Wysokość oparcia

25 - 47,5 cm

Kąt nachylenia

Kąt oparcia

-15° do +18°

Waga

Wysokość przodu siedziska

Pakiet Neutron***

43 - 57 cm

40 - 50 cm
0° - 12°
92° & 100°
ab 8,4 kg

Maks. waga użytkownika

125 kg

od 11,0 kg

zawiera podnóżek z platformą, płytę Xenon performance oraz aluminiową osłonę boczną z błotnikiem

Pakiet Proton***

od 9,1 kg

zawiera pakiet Neutron i koła Proton, niewymagającą użycia siły, kompaktową blokadę kół oraz automatycznie składający się
podnóżek z płytą z materiałów kompozytowych

Pakiet Electron***

od 8,7 kg

zawiera koła Proton, niewymagającą użycia siły, lekką blokadę kół, osłonę boczną z błotnikiem (włókno węglowe) lub wąski,
automatycznie składający się podnóżek z płytą z włókna węglowego, oparcie z regulacją kąta i zamontowane na stałej
wysokości rury oparcia wykonane z włókna szklanego
Wózek Xenon jest dostępny z dwoma pakietami Electron: z błotnikiem z włókna szklanego lub wąską osłoną boczną
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