
                        
ENKEL HOPFÄLLNING OCH 
PERFEKTA KÖREGENSKAPER  
Marknadens lättaste hopfällbara  
rullstol i aluminium



Oavsett om du är ute efter en rullstol med 
perfekta köregenskaper eller den mest 
kompakta stolen hopfälld, så finns en Xenon2 
bara för dig

XENON2 – DEN ELEGANTA,  
HÖGKLASSIGA SERIEN

Blir det den stilrent designade Xenon2 FF? Alternativt, vad 
sägs om den förstärkta ramen som du får på Xenon2 FF 
Förstärkt ram? Eller, den för transport praktiska, Xenon2 SA? 
Vilken av de tre modellerna du än väljer, så kommer 
elegansen och deginen av Xenon2 alltid göra att du hamnar i 
centrum för uppmärksamheten.
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XENON2 FF
DEN LÄTTA
Vår lättaste kryssfällda rullstol. 
Öppen ramdesign med fast front. 
Cool, ren och snygg design.

XENON2 FF 
FÖRSTÄRKT RAM
DEN STARKA
Ingen kompromiss när det kommer till 
styvhet.
Förstärkt ram med fast front.
 Max brukarvikt 140 kg.

Enkel förflyttning till och från rullstolen. 
Förstärkt ram med sidosvängbara benstöd. 
Blir mycket kompakt ihopfälld för enkel transport 
i bil.

XENON2 SA
DEN ALLSIDIGA
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Hur kan man bygga en kryssfälld rullstol som väger så lite 
som 8,8 kg? Genom att använda förstklassigt material för 
ramen, som aluminium som används i flygindustrin, och en 
innovativ process som är unik för Quickie – ShapeLoc 
Teknologi.

Genom att värmebehandla aluminium, kan vi öka dess styrka, vilket gör att ramrören 
kan bli tunnare, lättare och starkare än en konventionell kryssfälld rullstol.
Bara känn efter själv...

MARKNADENS  
LÄTTASTE  
KRYSSFÄLLDA RULLSTOLAR
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I mitten av Xenon2 sitter ett unikt kryss som passar så 
snyggt under sitsen att det knappt syns – vilket ger en 
mycket minimalistisk look och känsla av öppen ramdesign 
som du vanligtvis förknippar med en fastramsrullstol. 

Likheterna slutar inte med utseendet – den helt nya designen på drivhjulsblocket i 
kombination med det nya krysset, ger styva, stabila köregenskaper, känslan av en 
fastramsrullstol, men med de smidiga transportmöjligheterna du får med en 
kryssfälld rullstol. 

...MED MAKALÖS  
 HOPFÄLLNING

Ú		Enkel hantering av hopfällningsmekanismen 
De nya stabiliseringsstagen i aluminium på krysset 
gör också att hjulen förblir parallella när stolen fälls 
ihop, din Xenon2 förblir stabil, oavsett situation. 5



Gör din Xenon2 mer personlig och stick ut ifrån massan med en palett 
av 32 olika ramfärger. Det finns dessutom 5 snygga eloxerade stilar att 
välja mellan för gafflar och hjul. Du kan också komplettera detta 
ytterligare genom att matcha eller, varför inte som kontrast, välja färg 
på kantbanden på EXO ryggklädseln.

STIL I RÖRELSE

Ú		 Gör din Xenon2 personlig  
med ett urval på 32  
snygga färger
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Yeray Betancor: I was looking for a wheelchair for 
someone with an active life. I wanted it to be 
lightweight, modern, folding and easy to lift up to the 
car with just one hand – and the QUICKIE Xenon² 
ticks all those boxes.

Ú		Sätt lite färg på din 
ryggklädsel 
Den mycket bekväma och 
snygga Exo ryggklädseln 
kan väljas med 5 olika 
färger på kantbanden. 

Ú		Välj din stil på länkhjul och gafflar 
De eloxerade länkhjulen och gafflarna kan väljas i silver, blå, röd, orange eller svart 
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Yeray Betancor: I‘ve always been a QUICKIE guy: 
active and dynamic and I think that the QUICKIE Xenon² 
is the best fit for me.
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Precis som det ska vara – designad för att kunna 
anpassas efter förändrade behov, på Xenon2

är det enkelt att justera höjden. 

Om behovet finns att justera om stolen från passivt till aktivt läge eller 
tvärtom kan tyngdpunkten ställas om enkelt via drivhjulsblocket. Även 
ryggvinklingen kan anpassas för att uppnå en ergonomisk positionering.

JUSTERBAR
FÖR ATT PASSA DIG 1

2

3

1   Tyngdpunktsinställning 
Påverka köregenskaperna från väldigt aktivt till passivt läge.

2   Ryggvinkling 
Korrekt ryggvinkling är viktigt för att uppnå en ergonomisk positionering.

3   Bakre sitthöjden 
Sitthöjden kan anpassas efter behov för brukaren. 
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Ultra lightweight wheelchairs 
with outstanding folding and 
driving performanceXENON2 FF 

DEN LÄTTA

XENON2 FF FÖRSTÄRKT RAM
DEN STARKA

XENON2 SA 
DEN ALLSIDIGA
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Tillbehör och egenskaper för Xenon2 serien – Konfigurera din rullstol efter dina behov.  
För ytterligare information om produkttillbehör se beställningsunderlag för Xenon2 FF och Xenon2 SA.

// SURGE® LT DRIVRINGAR

Dess Gripton gummibana på den ovala ergonomiskt 
formade drivringen ger utmärkt grepp. 

// FÄLLBART RYGGSTÖD

Denna rygg fälls framåt på mitten och gör stolen 
smidig vid transport.

// VINKELJUSTERBAR RYGG

Snyggt designad ryggvinklingslösning är integrerad 
och följer ramen. Ryggstödsvinkel från -15° till 
+13° i steg om 4°.

// SIDOSKYDD KOLFIBER

Snyggt sidoskydd med låg vikt ger stolen en unik 
look.

// AUTOMATISKT UPPFÄLLBAR FOTPLATTA

Denna fotplatta är vinkel- och djupjusterbar och 
finns i kolfiber eller komposit. Passar till Xenon 
med fast front.

// TRANSPORTFÄSTE

Med detta tillval är stolen godkänd för transport i 
fordon med brukare i (krocktestad enligt ISO 
7176-19).
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Sunrise M
edical arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Följaktligen kan den aktuella produkten avvika från informationen i denna broschyr.

Sunrise Medical AB

Neongatan 5 
31 35  Mölndal 

Tel.: 031-748 37 00  
post@sunrisemedical.se 
www.SunriseMedical.se

För ytterligare information om fullständig specifikation, tillval och tillbehör, vänligen se beställningsunderlag.
All information kan komma att förändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid frågor.

Xenon2 FF Xenon2 FF Förstärkt ram Xenon2 SA

Max. brukarvikt: 110 kg 140 kg 125 kg

Sittbredd: 32 – 46 cm 32 – 50 cm 32 – 50 cm

Sittdjup: 34 - 50 cm 34 - 50 cm 34 - 50 cm

Främre sitthöjd: 43 – 55 cm 43 – 55 cm 43 – 56 cm

Bakre sitthöjd: 37 – 50 cm 37 – 50 cm 37 – 50 cm

Rygghöjd: 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm

Ryggvinkel: -15° till +13° i steg om 4° -15° till +13° i steg om 4° -15° till +13° i steg om 4°

Tyngdpunktsinställning (COG): 4 – 13 cm 4 – 13 cm 4 – 13 cm

Kambring: 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4°

Ramversion: Öppen ramdesign med fast front Förstärkt ram (extra stag) med fast front Förstärkt ram med sidosvängbara benstöd

Stolens vikt: från 8,8 kg från 9,5 kg från 10,3 kg

Ramfärger: 32 32 32

Krocktestad: ja ja ja

TEKNISK SPECIFIKATION


