
Pequena nas dimensões, ENORME no desempenho
Q300 M MINI

Q300 M Mini

Série Q
Cadeiras de rodas elétricas
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VAI ONDE OUTRAS CADEIRAS 
ELÉTRICAS NÃO CONSEGUEM 
COM A Q300 M MINI

Com uma largura de apenas 52 cm, a nova Q300 M Mini é a cadeira elétrica com tração central  
mais estreita do mercado! O seu reduzido diâmetro de viragem de 112 cm permitir-lhe-á não  
apenas aceder onde outras cadeiras não podem, mas também movimentar-se através de  
espaços que anteriormente considerava fora de alcance.

O rendimento ao ar livre foi elevado a um nível superior com características como a suspensão 
patenteada em todas as suas rodas, em que cada roda dispõe de amortecimento independente  
para uma condução segura e confortável.  

E se é dos que preferem não seguir pelo caminho marcado, escolha os potentes motores de 4 polos 
que lhe permitirão atravessar os terrenos mais complicados, onde outros fazem marcha atrás.  
Não pare! Graças às suas baterias de 56 Amp, poderá desfrutar de uma autonomia de até  
36 quilómetros.

E agora que aceder a qualquer lugar é mais fácil do que nunca, por que não emprestar o seu estilo 
pessoal onde quer que vá? Desde desenhos personalizados até detalhes de cores, desloque-se 
sempre com estilo e em primeira classe com o confortável e con�gurável sistema de assento  
Sedeo Lite. Para além disso, graças às múltiplas opções elétricas disponíveis, poderá adaptar 
facilmente a Q300 M Mini às suas necessidades posturais e de assento.

O que espera para a descobrir?
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PROBLEMAS DE ESPAÇO? 
CONHEÇA A SUA BASE 
ULTRACOMPACTA! 

SUPER ESTREITA, COM UMA LARGURA MÍNIMA DE 52 CM

Está cansado que lhe digam por onde se pode movimentar?  
A base ultracompacta de 52 cm da Q300 M Mini é tão incrivelmente 
estreita que lhe permitirá chegar até onde outras cadeiras elétricas 
não podem. Seja numa sala de estar pequena, uma cozinha 
desordenada ou através de uma porta estreita, a Q300 M Mini  
adapta-se à sua vida, e não o contrário. 

LARGURA DE 52 CM
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COMPRIMENTO DE APENAS 106 CM

Com apenas 106 cm de comprimento mínimo, a Q300 M Mini 
permite entrar e sair confortavelmente dos elevadores mais 
pequenos e de outros espaços reduzidos como cozinhas.  
Com um peso de apenas 118 kg, é su�cientemente leve  
para ser utilizada na maioria dos elevadores comuns.

VERDADEIRA TECNOLOGIA DE TRAÇÃO CENTRAL 

Se o centro de gravidade estiver deslocado em direção à frente ou traseira da 
cadeira, existe menos peso na roda motriz, reduzindo a tração, fazendo com  
que o diâmetro de viragem seja maior. No entanto, na Q300 M Mini, as rodas 
motrizes da cadeira de rodas estão alinhadas mesmo no centro da base, 
proporcionando assim um diâmetro de viragem mais compacto e uma maior 
tração e estabilidade, graças à sua autêntica tecnologia de tração central.

DIÂMETRO DE VIRAGEM ULTRA REDUZIDO DE 112 CM

Graças à sua autêntica tecnologia de tração central, a Q300 M Mini gira 
virtualmente sobre o seu próprio eixo, proporcionando uma viragem ultra 
reduzida de 112 cm, ao contrário de outras cadeiras de rodas elétrica com 
tração dianteira ou traseira que precisam de mais espaço para virar sobre 
as rodas motrizes, resultando num diâmetro de viragem maior.
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BAIXA ALTURA DE ASSENTO, DESDE APENAS 41 CM

Graças à sua reduzida altura de assento ao solo, a Q300 M Mini 
permite aceder confortavelmente por baixo de mesas e a 
condução de veículos adaptados. Apresenta uma altura 
ultrabaixa de assento: desde 41 cm (com basculação)  
e 45 cm (com elevação e basculação elétrica).

ESPAÇO,  
QUANDO VOCÊ PRECISAR.
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CONSIGA VIRAGENS MAIS FECHADAS  
COM OS APOIOS CENTRAIS

Com os apoios de pés centrais poderá não só fazer viragens mais 
fechadas sem se preocupar em contornar objetos, mas também 
poderá aproximar-se mais das mesas. Além disso, podem ser 
facilmente ajustados em comprimento e em ângulo.

TRANSFERÊNCIAS FÁCEIS GRAÇAS AOS 
APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS

Se apresenta di�culdades para subir ou sair da sua cadeira de rodas 
elétrica, poderá facilmente rebater totalmente os apoios de braços da 
Q300 M Mini, o que lhe proporcionará espaço adicional. Estão também 
disponíveis como opção as versões desmontáveis ou reclináveis.

O COMANDO DE CONTROLO INTROMETE-SE NO SEU CAMINHO? 

Para aqueles momentos em que precisa de se aproximar  
uma pouco mais, poderá mover o comando de controlo para os  
lados ou rebater os apoios de braços totalmente para trás.
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VERDADEIRO RENDIMENTO AO AR LIVRE

Experimente uma verdadeira cadeira de rodas 
elétrica compacta, com um rendimento realmente 
sensacional no exterior. É su�cientemente estreita 
para ser ágil numa cidade cheia, mas com a 
aparência de uma cadeira de maiores dimensões 
que suplanta outras cadeiras compactas.

O MELHOR DESEMPENHO.

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.
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SUBIDA E DESCIDA DE OBSTÁCULOS.

A Q300 M Mini pode superar bordas de até 7 cm, pelo que já não será 
necessário optar por caminhos alternativos. 

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 con�ança de uma condução suave e �uida.

RENDIMENTO INCRÍVEL GRAÇAS AOS SEUS  
MOTORES DE 4 POLOS

Com os novos motores de 4 polos opcionais, poderá obter uma 
resposta mais forte no controlo de condução, uma maior capacidade 
nos momentos de abordar terrenos mais difíceis e uma viagem  
muito mais emocionante em todos os aspetos.
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SEM NECESSIDADE DE VOLTAR PARA TRÁS COM 
A SUA AUTONOMIA DE 36 KM

Alimentada por potentes baterias de 56 Amp, a Q300 M Mini leva-o 
aonde deseja com a sua incrível autonomia de até 36 km.

ULTRAPASSE FACILMENTE OS OBSTÁCULOS

A base ultracompacta de 52 cm da Q300 M Mini não é apenas  
útil em ambientes interiores, mas também permite mover-se sem 
esforço entre automóveis estacionados ou em caminhos estreitos.
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RODAS DE 12“

Pretende largura mais compacta para garantir uma 
manobrabilidade mais precisa? A cadeira de rodas 
elétrica Q300 M Mini está equipada de série com 
rodas motrizes de 12“, proporcionando uma  
largura da base muito reduzida de 52 cm. 

TRAÇÃO EXCECIONAL

Graças à autêntica tecnologia de tração 
central, o assento está posicionado 
diretamente sobre a roda motriz, pelo  
que este peso adicional aumenta a tração 
sobre a roda e diminui o deslizamento.

RODAS DE 14“ 

Se o que procura é o melhor rendimento ao ar livre, 
então conseguirá uma “navegação“ �uida com as 
rodas motrizes opcionais de 14“, proporcionando a 
melhor tração e estabilidade. 
(Largura total da base com rodas de 14“: 57 cm).

RODAS DE 13“

Prefere o melhor dos dois mundos? A rodas 
motrizes de 13“ oferecem o equilíbrio perfeito na 
sua Q300 M Mini, com uma largura compacta da 
base de 54 cm, mas com o benefício adicional de 
uma maior estabilidade e tração em ambientes 
exteriores.

E VOCÊ... COMO RODA?
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Viaja em transportes públicos? A largura muito reduzida  
da cadeira Q300 M Mini de apenas 52 cm e o diâmetro 
de viragem de 112 cm ajudarão nas suas viagens  
mais exigentes.

A SUA COMPANHEIRA 
DE VIAGEM
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UMA ECONOMIA DE ESPAÇO REAL

As opções como o encosto rebatível, os apoios de pés rebatíveis  
ou os apoios de braços removíveis facilitam ainda mais a sua 
utilização em espaços reduzidos.

VEÍCULOS ADAPTADOS

Graças à reduzida altura do assento ao solo, a partir de  
41 cm (mesmo com basculação), a Q300 M Mini caberá 
facilmente por baixo do volante de qualquer veículo 
adaptado. Com um peso a partir de 118 kg, a Q300 M Mini 
é perfeita para utilização com gruas de veículos que a 
poderão facilmente colocar e retirar do porta-bagagens.

INCRÍVEL TRAÇÃO EM RAMPAS

Por vezes, nas rampas, pode acontecer de se perder a 
tração quando as rodas dianteiras forçam a roda motriz 
a elevar-se do solo. Com a Q300 M Mini, os braços das 
rodas dianteiras movem-se de forma independente da 
base, pelo que a roda motriz conservará a sua tração.

A Q300 M Mini está aprovada 
para o transporte em veículos 
(com sistemas Dahl e Q-Straint).



adaptado. Com um peso a partir de 118 kg, a Q300 M Mini 
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ASSENTO DE 
PRIMEIRA CLASSE 
PARA GARANTIA  
DE CONFORTO

SISTEMA DE ASSENTO SEDEO LITE

Desfrute de um conforto incomparável com o sistema de 
assento SEDEO LITE. Combinando uma armação de assento 
ajustável e con�gurável com a maior gama de opções de 
suporte e posicionamento, o assento SEDEO LITE está 
desenhado para se adaptar às necessidades individuais. 
Rápido e fácil de ajustar com apenas uma ferramenta,  
este inovador sistema de assento ajusta-se facilmente  
às suas diferentes necessidades.
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SELECIONE O SEU POSICIONAMENTO
Escolha entre uma ampla gama de almofadas e 
encostos SEDEO opcionais. Diferentes contornos,  
para maior conforto e melhor posicionamento.

ENCOSTO AJUSTÁVEL EM TENSÃO

O tecido standard do encosto proporciona uma superfície de  
contacto suave e confortável, com 4 correias de ajuste em 
tensão para se adaptar a pessoas com uma postura cifótica.

ACESSÓRIOS DE POSICIONAMENTO

Diferentes elementos de posicionamento disponíveis, como 
apoios laterais de tronco rebatíveis, apoios de músculos e 
apoios para joelhos.

Todos são facilmente rebatíveis e desmontáveis. O sistema 
integrado de trilhas do assento oferece muitas opções para 
montar os diferentes acessórios de posicionamento.

DESENHO DE APOIO DE CABEÇA INTEGRADO
O suporte integrado do apoio de cabeça é compatível 
com os apoios de cabeça SEDEO e WHITMYER e foi  
criado para dar resposta às diferentes necessidades,  
desde o mais básico até ao controlo em vários pontos.
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APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS

A opção de apoios de pés rebatíveis com compensação de comprimento 
permite alcançar o melhor posicionamento para as suas pernas. 
Disponíveis numa ampla gama de possibilidades, como elevação 
manual, elevação elétrica e diferentes opções de plataformas.
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ALMOFADAS JAY

Desenhados para proporcionar estabilidade pélvica, proteção da pele e 
conforto, as almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e 
estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos para satisfazer 
as suas necessidades.   

APOIOS DE CABEÇA WHITMYER

Criados para responder a uma variedade de necessidades, desde o 
suporte básico até ao controlo em vários pontos. Os apoios de cabeça 
WHITMYER estão disponíveis numa variedade de formatos e tamanhos 
de almofadas para um posicionamento e conforto superiores.

Tem alguma necessidade particular de posicionamento? O sistema de 
assento SEDEO LITE é compatível com uma ampla gama de apoios de 
cabeça WHITMYER e almofadas e encostos JAY, para satisfazer as 
suas necessidades clínicas e garantir que consegue o melhor  
suporte possível.

OPÇÕES DE 
POSICIONAMENTO  
JAY & WHITMYER
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PERSONALIZE A 
SUA CADEIRA.

UMA VIAGEM COM ESTILO

A Q300 M Mini permite mais de 97 combinações  
de cores, incluindo os novos e emocionantes desenhos  
de estampados para as estruturas! Poderá combinar as 
suas escolhas com os detalhes de cores para as  
rodas e forquetas. Qual é a sua combinação favorita?

Vermelho

Cinza prata PretoBranco

DETALHES DE COR

Verde maça Laranja Azul
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PROCURA UM DESIGN PARA A ARMAÇÃO REALMENTE ÚNICO? 

A nossa equipa de opções personalizadas Built-4-Me pode ajudá-lo a criar 
o seu próprio desenho de estrutura personalizado e único,  
totalmente adequado às suas necessidades e muito mais!

Chamas brancas
Chamas vermelhas

Chamas azuis
Chamas cinzentas 

Marmoreado branco
Marmoreado vermelho

Marmoreado azulMarmoreado cinza

Carbono 
Flores brancas

DESENHOS 
PERSONALIZADOS  
PARA A CARCAÇA:

PretoBrancoAzulVermelho

CORES PADRÃO PARA  
A CARCAÇA:
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BASCULAÇÃO

A tração central da QUICKIE mais estreita,  
disponível com basculação de 30° para aliviar  
a pressão e sentar-se confortavelmente.

CRIE A SUA  
Q300 M MINI.

OPÇÕES ELÉTRICAS

A Q300 M Mini não tem apenas o desempenho, tem também  
as características de uma grande cadeira de rodas elétrica!   
Basculação elétrica, elevação, reclinação, apoios de pés eleváveis... 
 a Q300 M Mini está repleta de opções para satisfazer as suas 
necessidades clínicas e estilo de vida.
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ELEVAÇÃO E BASCULAÇÃO ELÉTRICA

Alcance novas alturas e aceda a todos os lugares  
com a opção de elevação de 30 cm, e sinta o conforto,  
o relaxamento e os benefícios da redistribuição  
da pressão com os 30° de basculação.

ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO

O encosto reclinável elétrico é ideal para quando desejar ajustar  
de forma independente a sua posição para relaxar.

APOIOS DE PÉS COM ELEVAÇÃO ELÉTRICA

Escolha a opção de apoios de pés que melhor se adapta às suas 
necessidades: a 70 ou 80°; apoios de pés com elevação manual  
ou elevação elétrica.
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PLACEHOLDER IM
AGE

BOTÕES ATRIBUÍVEIS

Altere a função de qualquer botão do seu comando quando o 
desejar, graças à função de botões atribuíveis patenteada da 
QUICKIE. Poderá também atribuir uma segunda função aos 
botões através de pressionar longo, o que lhe proporcionará um 
acesso mais rápido, simples e �uido às funções que utiliza mais 
habitualmente, sem necessidade de recorrer ao joystick.

COMANDO DE CONTROLO

A Q300 M Mini vem de série com o comando de  
controlo VR2, con�ável e intuitivo. No entanto, se preferir  
ir a um nível mais além e melhorar a tecnologia da sua 
cadeira, pode escolher o comando de controlo avançado 
R-NET. Com o seu ecrã em HD de grandes dimensões, é  
fácil de ler e controlar, o que o manterá conectado não  
apenas à sua cadeira, mas também ao mundo que o rodeia.

FUNÇÃO INFRAVERMELHO

Assuma o controlo total do seu ambiente com a opção de 
infravermelhos integrados. Controle o seu sistema de 
entretenimento doméstico, televisão, telemóvel, domótica, 
bem como qualquer outro dispositivo Bluetooth,  
simplesmente através do seu joystick!

COMANDO DE 
CONTROLO R-NET

CONTROLOS INOVADORES SWITCH-IT
Se conduzir com um joystick tradicional não é  
a opção que mais lhe agrada, os comandos de 
condução alternativos (comandos especiais)  
permitir-lhe-ão experimentar as capacidades e 
benefícios de condução da sua cadeira de forma plena. 

SISTEMA DE MONTAGEM LINK-IT
Conecte facilmente os comandos adicionais  
ou especiais à sua Q300 M Mini com Link-It.  
Os módulos e conexões unem-se facilmente para  
os conectar à sua cadeira. Fácil de colocar,  
desenho minimalista e simples de usar. Se  
precisar de um comando especial, basta conectá-lo!
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LUZES E INDICADORES

Escolha a opção de luzes e indicadores e 
desfrute de uma melhor visibilidade quando  
se desloque durante a noite. 

Agora que já conhece todas as funções da  
Q300 M Mini, tem coragem para a experimentar? 
Solicite uma demonstração GRÁTIS hoje.

DETALHES QUE 
BRILHAM.



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 modi�car 
o desenho dos mesmos e as especi�-
cações indicadas sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Sunrise Medical S.L. 

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt Re
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Q300 M MINI Q200 E

Peso máx. utilizador: 136 kg Pendente máx. segurança: 6º

Largura do assento: 38,5 a 51 cm, ajustável Trepa-passeios: 7 cm 

Profundidade do assento: 41 a 56 cm, ajustável Rodas motrizes: 12“, 13“ ou 14“

Altura do assento: 41 a 49 cm Cores:
7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e  
10 desenhos personalizados para a carcaça

Altura do encosto: 46 a 51 cm Peso da cadeira: Desde 118 kg

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

Sim.
(Testadas para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19)Comprimento total: 106 a 118 cm

Reclinação do encosto: De -4º a 16º manual (elétrica opcional)

Basculação: 0º a 9º manual (elétrica opcional)

Diâmetro de viragem: 112 cm

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

Baterias: 56 Amp

Eletrónica: VR2 / R-Net


