
Handbikes para cadeiras de rodas



Quer seja para fazer exercício ou para melhorar a sua mobilidade, há 
uma handbike Attitude certa para si. Seleccione a versão manual se 
pretende exercitar os membros superiores e se procura leveza; a 
versão híbrida se precisa de assistência eléctrica nos percursos mais 
complicados, ou a eléctrica para poder ter a máxima potencia em 
percursos maiores. As handikes QUICKIE Attitude para cadeiras de 
rodas abrem um mundo de possibilidades.

Sinta a liberdade com as hanbikes
Quickie Attitude para cadeiras de rodas

DESCUBRA A
GAMA ATTITUDE

ATTITUDE Manual
A DESPORTIVA



ATTITUDE Híbrida
A TODO-TERRENO A MAIS POTENTE

ATTITUDE Eléctrica



Ú  Comprove neste vídeo 
como é fácil a montagem!

PRONTA EM QUESTÃO
DE SEGUNDOS!

As fixações das hanbikes Attitude engatam-se facilmente à parte frontal da
cadeira, sem necessidade de peças adicionais ou cabos a atrapalhar nos
joelhos. Diga adeus aos sistemas de fixações pesados que condicionam a 
liberdade de movimentos, e revolucione a forma de se deslocar na cadeira!

Porque na vida não há tempo a perder, as Handbikes 
Attitude têm um engenhoso sistema de fixação de 4 pontos 
que permitem engatar a handbike à cadeira em questão de 
segundos… e desmontá-la com a mesma rapidez… e a 
seguir é só aproveitar da leveza e rendimento da sua 
cadeira QUICKIE, apenas com duas fixações na parte 
frontal.

1  Conecte as fixações da sua  
 cadeira à hanbike.

2   Deslize para baixo a braçadeira 
superior.

3  Bloqueie a posição accionando  
 a patilha vermelha.
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Quando se tira a hanbike, só
duas pequenas fixações (170 g)
permanecem na parte frontal da
sua Quickie.
 



QUE COR VAI
ESCOLHER?

Aproveite a sua independência. Porque com os punhos 
ergonómicos e com as rodas de apoio poderá mover sem 
esforço a hanbike só com uma mão, quer seja para a soltar 
ou para a pôr para o lado.

Marque o seu próprio estilo! As hanbikes Attitude são o complemento 
ideal para a sua cadeira QUICKIE. Leves, com um design elegante e 
disponíveis em mais de 30 cores! Seleccione a que melhor se adapta a si, 
e arrase a cidade com o seu estilo Attitude! 

LIBERDADE SEM 
COMPLICAÇÕES



MANUAL – A DESPORTIVA



Divirta-se e ponha-se em forma exercitando os músculos e 
melhorando a força, resistência e actividade cardíaca com a 

handbike Attitude Manual. Com roda de 20” e 30 velocidades 
para uns resultados excepcionais em qualquer terreno. 

Protectores de roupa, conta quilómetros e luz 
dianteira e traseira de série.Tão leve e fácil de 

manusear que rapidamente será a parceira 
ideal da sua cadeira de rodas activa 

Quickie!!

// FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Muy fácil de accionar. Easy operating 
parking brake with  
lock in function as standard on all 
Attitudes.

// MUDANÇAS DUAL DRIVE SRAM 
(3X10)

Sistema de mudanças de grande 
qualidade com 30 velocidades para 
que possa atravessar comodamente 
qualquer terreno. Com travões de disco
para um controlo mais preciso da
travagem.

// SUPORTE PARA GARRAFA 
(OPCIONAL)

Um prático suporte para transportar
a garrafa e manter-se sempre 
hidratado durante a viagem. 
Disponível com todos os modelos de 
hanbikes Attitude.

// COMANDO DE MUDANÇAS GRIP 
SHIFT SRAM XO (OPCIONAL)

Seleccione esta opção se pretende 
realizar mudanças de direcção de 
forma rápida e simples, girando os 
punhos.
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Configuração não standard

//  BIELAS EM V.  Desenho 
ergonómico das bielas e dos punhos: o 
que permite adoptar uma posição mais 
cómoda dos braços ao propulsar a 
handbike. Isto traduz-se em maior 
conforto e também evita interferências 
com o corpo, principalmente nas 
curvas.



HÍBRIDA – A TODO-TERRENO



A handbike Attitude Híbrida combina os benefícios físicos da
Handbike manual com a comodidade da assistência eléctrica.

Pode activar o motor naqueles percursos mais complicados ou 
quando necessite de uma ajuda extra de velocidade. Com 

10 velocidades para adaptar a condução em função do 
terreno, protectores de roupa e luz dianteira e traseira 

de série. Fique cómodo e aproveite o passeio!!

// BATERIA DE LÍTIO-ION

A bateria de lítio de 14,5 Ah oferece 
um grande rendimento em subidas e o 
motor de até 23 km/h de velocidade é 
ideal para os percursos maiores.

// SUPORTE PARA SACOS DE 
VIAGEM (OPCIONAL)

Coloca-se muito facilmente para que
possa levar sempre consigo o 
indispensável para a sua viagem. 
Disponível com todos os modelos de 
handbikes Attitude.
.

//  BIELAS EM V.  Desenho 
ergonómico das bielas e dos punhos: o 
que permite adoptar uma posição mais 
cómoda dos braços ao propulsar a 
handbike. Isto traduz-se em maior 
conforto e também evita interferências 
com o corpo, principalmente nas 
curvas.

//  VISOR DE  2,4“ NEODRIVES 
Uma grande visor onde poderá 
visualizar parâmetros como a 
velocidade (máxima e média) o tempo 
de viagem, quilómetros totais 
percorridos ou inclusivamente a 
capacidade da bateria. Com relógio e 
entrada USB para carregar o telemóvel.

Configuração não standard
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ELÉCTRICA – A MAIS POTENTE



Configuração não standard

// MOTOR DE 250 WATT

Potente motor de 250 watt con una 
velocidad máxima de 23 km/h. 
Velocidad standard de 6 km/h.

// BATERIA DE LÍTIO-ION

Bateria de 13,4 Ah para que possa 
aproveitar a sua handbike por mais 
tempo. Com um potente motor e 
velocidade máxima standard de 21 
km/h. 

// PROTECTORES DE ROUPA E 
LUZES DE SÉRIE.  Para aumentar a 
visibilidade e segurança, a handbike 
Attitude Eléctrica tráz uma luz 
dianteira que se alimenta da bateria e 
uma luz traseira que pode ser colocada 
na cadeira. E ainda, com protectores 
de roupa para proteger dos salpicos.

A hanbike Attitude Eléctrica destaca-se pela sua incrível leveza 
(15,3 kg bateria incluída). Propulsão 100% eléctrica para 
que possa superar todo o tipo de terrenos e aproveitar a 
toda a velocidade a comodidade da sua cadeira. Já não 

terá de se preocupar com os percursos inclinados 
ou grandes distâncias – Deixe-se levar e sinta a 

liberdade de ir onde lhe apetecer!

 Eléctrica

// VISOR DE 2,4“ ANSMANN 
Um visor grande onde poderá 
visualizar parâmetros como a 
velocidade (máxima e média), o tempo 
de viagem, quilómetros percorridos ou 
inclusivamente a capacidade da 
bateria.
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// GUIADOR MULTI-AJUSTÁVEL

Guiador multi- ajustável que permite 
mais ajustes em altura e profundidade 
do que o guiador standard para 
encontrar a posição que é mais 
confortável. 



Peso máximo do utilizador 100 kg 100 kg 100 kg

Para cadeiras de largura* (ajust.+2 cm) 26 a 46 cm 26 a 46 cm 26 a 46 cm

Peso das fixações da cadeira 170 g 170 g 170 g

Peso total 14,5 kg 21,5 kg 15,3 kg

Rodas 20“ 20“ 16“

Velocidade máxima – 23 km/h 21 km/h (6, 10 ou 15 km/h opcionais)

Motor – 250 W 250 W

Baterias – 14,5 Ah 13,4 Ah (9 Ah opcional)

Comandos de mudanças Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0 Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0 / Universal SRAM –

Velocidades 3x 10 10 –

Largura bielas em V 470 mm 470 mm –

Longitude bielas em V 170 mm 170 mm –

Largura manetes – – 570 mm

Travões Disco (180 mm) Disco (180 mm) Disco (180 mm)

Protectores de roupa Sim Sim Sim

Cores 31 31 31

EléctricaHíbridaManual

Para mais informações sobre opções e disponibilidade por favor consulte a nota de encomenda.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de mudar o desenho dos mesmos e as especificações
indicadas sem aviso prévio.

* Largura da cadeira medida do exterior do tubo da estrutura ao exterior do tubo da estrutura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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8Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34 
Fax: +34 (0) 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.pt


