
Q300 M Mini Teens

Série Q
Cadeiras de rodas elétricas

Ideal para os jovens em crescimento
Q300

® M Mini Teens
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QUICKIE
Q300 M MINI TEENS

Quer seja para sair com os amigos ou para explorar o 
mundo exterior, a Q300 M Mini Teens permite viver a  
vida ao máximo.

Com a sua base ultracompacta de 52 cm e o seu 
reduzido diâmetro de viragem de 112 cm, a  
Q300 M Mini Teens foi desenhada para se movimentar 
com facilidade em espaços estreitos, como um 
apartamento pequeno ou salas de aula, assim como  
para descobrir os cantos mais escondidos ao ar livre.

Com potentes motores de 4 polos (opcionais) e uma 
autonomia de 36 km, permite acompanhar o ritmo 
de amigos e familiares sem preocupações sobre ficar 
para trás. E quando as coisas ficam mais agitadas, a 
suspensão independente em todas as suas rodas 
assegura uma condução suave e estável.

Dispõe de uma unidade de assento ajustável ao
crescimento, para que não tenha de se preocupar com 
os crescimentos rápidos em altura e largura dos jovens.

52 cm
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Explorar a envolvente é possível graças à  
Q300 M Mini Teens e à sua tecnologia de tração central.

As rodas motrizes da cadeira de rodas estão alinhadas
ao centro da base, permitindo que esta gire sobre o seu
próprio eixo e proporcionando uma grande manobrabilidade  
em ambientes interiores. Além disso, ao estar sentado exatamente 
por cima das rodas motrizes, o peso que exerce o próprio corpo 
melhora a tração, garantindo um desempenho excecional,  
mesmo em ambientes exteriores. Perfeita para  
jovens em crescimento!

Procura a base mais compacta possível para uma excelente 
manobrabilidade em espaços confinados? As rodas
motrizes de 12” são perfeitas. Se, pelo contrário, prefere um
alto rendimento em ambientes exteriores, escolha as rodas de 14”.

IMAGINE OS LUGARES
ONDE PODERÁ IR

Tecnologia Anti Rolamento
Quando uma cadeira de rodas elétrica
para numa pendente, a inércia da
cadeira tende a empurrar a pessoa
para a frente. Com a tecnologia de
anti rolamento, esses problemas
terminaram! Conseguirá permanecer
seguro e estável no seu assento.

Subida e descida de obstáculos
A Q300 M Mini Teens com rodas  
motrizes de 12” pode ultrapassar  
desníveis de até 5 cm, pelo que não  
será necessário ir pelo caminho mais longo. 
Procuras algo um pouco mais ousado?  
Com as rodas motrizes de 14”, a  
cadeira será capaz de ultrapassar  
desníveis de até 7 cm.

Suspensão independente em
todas as rodas
Com a suspensão independente QUICKIE  
em todas as rodas, as seis rodas permanecem 
no solo mesmo durante a superação de 
obstáculos. Como cada roda tem a sua  
própria suspensão, as bordas e irregularidades 
do terreno são absorvidas pela suspensão  
dessa roda, proporcionando a confiança de  
uma condução suave e fluida.
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Tecnologia de Tração Central



4

Com uma unidade de assento desenhada  
para adolescentes em crescimento.

Crescer não significa ter de deixar a cadeira de rodas elétrica  
à qual já estão acostumados. Desenhamos o sistema de  
assento da Q300 M Mini Teens de forma a que não se tenha  
de preocupar com os crescimentos rápidos em altura e  
largura próprios dos adolescentes. Ajustável em largura  
(de 30 até 40 cm) e profundidade (de 36 até 50 cm),  
é ideal para os jovens que necessitam de largura  
de assento estreita, mas maiores ajustes ao longo do tempo.
 
As plataformas Z-Finity opcionais, ajustáveis desde os 
16 cm acima da base do assento até os 48 cm para baixo 
desta, oferecem o apoio que necessitam os adolescentes 
em crescimento. Ajustáveis em torno do seu eixo, podem ser 
configuradas em diferentes posições e ângulos para um melhor 
posicionamento dos pés, tornozelos e joelhos.

Em caso de necessidades de posicionamento mais
específicas, a Q300 M Mini Teens também é compatível
com o encosto JAY J3.

Adjustable seating system

30 - 40 cm
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Encosto SEDEO Lite contorno profundo 
Com contorno lateral de 14 cm para dar  
suporte ao tronco e espuma suave ideal para  
maior conforto e posturas cifóticas. Como as  
laterais estão integradas, estas não se  
movimentarão com o tempo, mantendo-se  
em posição por mais tempo.

A COMPANHEIRA
QUE CRESCE CONTIGO
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Joystick integrado
O sistema de mecanismo encapsulado do 
comando R-Net (opcional) oferece 3 posições de 
travamento. Pode ser montado no centro para 
os jovens com mobilidade limitada das mãos e 
também pode ser girado para dentro e para fora 
para melhorar na aproximação a mesas.

Apoio de cabeça universal
O suporte para apoio de cabeça é 
compatível com os apoios de cabeça SEDEO 
e WHITMYER, que ajudam a satisfazer uma 
ampla gama de necessidades, desde suporte 
básico até o controlo de múltiplos pontos.

Opção de elevação e basculação elétrica
É possível alcançar novas alturas com os 30 cm de elevação do 
assento, permitindo chegar a objetos quotidianos que de outro 
modo ficariam fora de alcance. As transferências também 
serão mais simples graças à posição mais elevada. Além disso, 
os seus 30° de basculação permitem que se deite e desfrute 
de um maior relaxamento e distribuição da pressão.

Botões configuráveis*

A alteração da função de qualquer botão do  
comando é possível graças à função de botões 
configuráveis patenteada da QUICKIE. É possível  
configurar uma segunda função aos botões através do 
premir prolongado, o que proporcionará um acesso mais 
rápido, simples e fluído às funções mais utilizadas,  
sem a necessidade de recorrer ao joystick.

Assuma o controlo
Disponível de série com o comando de controlo 
VR2. Com possibilidade de escolha do comando 
R-Net Advanced com um ecrã HD maior e de  
fácil leitura, botões práticos e conetividade  
com o ambiente circundante.

*Só com R-Net

Conecte-se com o meio envolvente *

Agora é possível controlar o seu meio 
envolvente graças à opção Bluetooth 
integrada: smartphone, tablet, televisor e 
outros dispositivos inteligentes... Tudo a  
partir do joystick da própria cadeira!
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ELEVE-SE E CONDUZA 
COM C-ME

Terminou a necessidade de parar ou de conduzir 
a velocidade reduzida para colocar o assento em 
posição elevada! 

Com C-Me (disponível como opção), é possível elevar-se até 
30 cm e conduzir até 4,8 km/h - tudo ao mesmo tempo! 

Desfrute da sua nova liberdade!

As nossas cadeira de rodas elétricas estão desenhadas com 
estilo para um rendimento duradouro. Ao contrário de outras 
cadeiras elétricas, a suspensão não bloqueia, proporcionando 
uma condução suave do início ao fim. Inclusivamente,  
permite subir ou baixar o assento com um simples botão,  
sem necessidade de parar durante a transição.

Leia o código QR com a câmara do
seu telemóvel para mais informações.

Desfrutando ombro a ombro
É possível deslocar-se à velocidade de caminhar  
com o assento na posição mais elevada, seja num 
centro comercial com os amigos ou na realização 
das tarefas diárias de casa, como cozinhar, onde é 
importante movimentar-se rapidamente. C-Me elimina 
as frustrantes restrições de velocidade.  
Permitindo que viva sem limites!
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JOVEM E  
BRILHANTE.

Quer sentar-se com estilo?

Possibilidade de escolher o estilo 
mais jovem e moderno graças às 12 
refrescantes cores para a estrutura 
e os 7 detalhes de cor para a rodas. 
Procura a combinação perfeita!

BrancoAzulVermelho

DETALHES: Laranja Azul Vermelho Cinza 
Prata PretoBranco

CARCAÇA:

Verde 
Maça

Preto

Carbono

Chamas  
cinzentas Chamas  

azuis Chamas 
vermelhas Chamas  

brancas

Marmoreado  
Rosa

Flores 
Brancas

Marmoreado  
cinza Marmoreado  

azul Marmoreado 
vermelho

Marmoreado 
branco

Marmoreado  
Roxo



ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

Profundidade do assento:

Baterias:

Altura do assento:

Altura do encosto:

Electrónica:

Pendente máx. segurança:

Trepa-passeios máx.:

Largura do assento:

Peso máx. utilizador:

Q300 M Mini Teens

120 kg

30 a 40 cm, ajustável

36 a 50 cm, ajustável

41 a 49 cm

43,5 a 53,5 cm

41 Amp / 50 Amp / 56 Amp

VR2 / R-Net

6º

7 cm (com rodas de 14”)

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.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Leia o código QR com a câmara do
seu telemóvel para mais informações.
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Rodas: Roda motriz de 12“, 13“ o 14“

Reclinação do encosto:

Cores:

Basculação:

Diâmetro de viragem:

Peso da cadeira:

Crash Tested:

Sistema de assento: 

Comprimento total:

Largura total: 52 cm ( com rodas de 12“) / 54 cm (com rodas de 13“ ) / 57 cm (com rodas de 14“)

A partir de 106 cm

De -4º a 16º manual

0° a 6° manual / 30º ou 50º elétrica (opcional)

112 cm

7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e
12 desenhos personalizados para a carcaça

A partir de 103 kg (Baterias de 41 Amp)

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

Unidade de assento Teens (adolescentes)

Função C-Me: Sim (opcional)

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


