
Konfigurowalny aktywny wózek umożliwiający 
wydajne korzystanie z floty

Pobaw się w aktywne połączenia...
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Aktywne konfiguracje...
Takie elementy, jak regulowana wysokość siedziska i oparcia, 
głębokość siedziska, środek ciężkości i kąt siedziska w 
połączeniu z podłokietnikami o regulowanej długości i 
podnóżkami o regulowanym kącie, zapewniają optymalne 
parametry ergonomiczne umożliwiające aktywne korzystanie

Aktywne opcje...
Szeroki zakres opcji aktywnych i klinicznych, w tym 
specyfikacja hemiplegiczna. Opcje obejmują oparcia 
leżakowe o regulowanym kącie i komfortowe siedzisko. 

... z efektywnym zarządzaniem flotą 
Trwała i niezawodna konstrukcja z aluminium.
Wspólne części i akcesoria dla całej rodziny BasiX, RubiX i 
HeliX.
Model „XL” z czteroramiennym krzyżakiem jest odpowiedni 
dla użytkowników o wadze do 160 kg.

Oparcie z regulowanym kątem, aby sprostać 
wymaganiom użytkowników w pełni i 
częściowo aktywnych (standard)
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Regulowana głębokość siedziska od 41 do 
51 cm.
Regulacja środka ciężkości tylnego koła 
do 7,5 cm, co umożliwia łatwe obracanie i 
lepszą charakterystykę działania (standard)

Quickie HeliX

Możliwość wyboru aktywnych i regulowanych 
podłokietników i osłon bocznych

Wybór lekkich stylowych kół, kół przednich i 
opon dla aktywnego użytkownika

Standardowy trójramienny krzyżak 
zapewniający sztywność, łatwe zginanie 
i odpowiedni napęd XL 160 kg wersja 
jest wyposażona w czteroramienny 
wysokowydajny krzyżak.

Regulowane napięcie zawiesia oparcia i 
regulowana wysokość oparcia od 35-50 cm 
zapewniające optymalne aktywne parametry 
ergonomiczne i komfort (standard)
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Jednoelementowy, odchylany, aktywny 
podnóżek usztywniający i zapewniający 
łatwy transfer (opcja)

Podnóżek ma regulację kąta (+/- 15°), 
głębokości i wysokości (standard)

Szeroki zakres oparć Jay J3 i pełny zakres 
poduszek Jay (opcja) w celu zapewnienia 
optymalnych aktywnych parametrów 
ergonomicznych i ułożenia

Dwie opcje dla wieszaka (70°/80°), aby 
sprostać wymaganiom klienta (położenie 
nóg, długość wózka)

Uchwyty do popychania typu offset o 
regulowanej wysokości (opcja)

Siedzisko z regulacją wysokości i 
pochylenia kół tylnych za pomocą płyty 
tylnej półosi, obudowy kółka przedniego i 
widelca (standard)

Wybór z pięciu kolorów Wspornik dla amputantów (opcja) Dostępne opcje dla stolika  Nasuwany i 
odchylany (na zdjęciu, opcja)
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Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg

T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com

PB-CAT-HELIX-PL-PL-REV-A01

Szczegóły techniczne:

Całkowita wysokość:   96 cm

Całkowita wysokość z podnóżkami: 109 cm

Wysokość oparcia:  35 - 50 cm

Szerokość siedziska: 38 - 52 cm / wersja wzmocniona XL 52 - 60 cm

Głębokość siedziska:   41 - 51 cm 

Szerokość po złożeniu:  32 cm

Kolor tapicerki:  czarny

Zaakceptowany ciężar użytkownika: 125 kg / 

wersja wzmocniona XL:  160 kg

Maks. waga:  > 15,3 kg

Maks. waga XL:  > 16,3 kg 

*  Za pomocą modelu Quickie HeliX można transportować użytkownika tak, jak na fotelu pojazdu, o ile model jest stosowany razem ze standardowym 
   zatwierdzonym systemem pasów zabezpieczających oraz systemem pasów bezpieczeństwa dla użytkownika.
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