Compacte vouwframe
met uitstekende
rijprestaties
Of je nu op zoek bent naar de beste rijeigenschappen
of de meest compacte opvouwbare rolstoel, de Xenon²
heeft het allemaal.
Welk model wordt het? De gestroomlijnde Xenon², de
Xenon² Hybrid met een maximale gebruikersgewicht
van 140 kg of de Xenon² SA met wegzwenkbare
beensteunen? Ervaar het zelf met deze ultralichte
vouwframe rolstoel, er is altijd een Xenon² waarmee
je gegarandeerd in de spotlight staat.

// HET ULTIEME IN DESIGN, PRESTATIES EN STIJL
De Xenon² zal je overtuigen van zijn eigentijdse en sprekende
ontwerp en uitstekende rijeigenschappen. Het open frame
gecombineerd met het lage gewicht van de rolstoel zorgt
voor makkelijke transfers in en uit een voertuig.
Door het minimalistische ontwerp te finetunen is de Xenon²
de meest hanteerbare, stabiele en wendbare mobiliteits
oplossing voor jou. Met zijn indrukwekkende uitstraling,
optimale constructiestijfheid, uitstekende rijeigenschappen
en compacte afmetingen sta je zeker in de spotlight.
Ook zijn alle Quickie Xenon² modellen succesvol gecrashtest
en voldoen aan de ISO 7176-19 norm. De rolstoel moet altijd
vastgezet worden met het 4-punts vastzetsysteem, zodat de
rolstoel geschikt is als zitplaats tijdens het vervoer.

Xenon²

DE LICHTSTE

Xenon² Hybrid
DE STERKSTE

Xenon² SA

DE ALLROUNDER

High Performance
Vouwframe Technologie

Ultralicht vouwframe
gecombineerd met
optimale wendbaarheid
Hoe maak je een rolstoel die slechts 8.8 kg weegt?
Door gebruik te maken van hoogwaardige technologiën uit de fiets-, autorace- en vliegtuigindustrie.
Alleen Quickie maakt gebruik van ShapeLoc
Technologie bij het verwerkingsproces van de
alumunium framebuizen. Hierdoor zijn wij in
staat de Quickie Xenon² sterker en lichter te
maken dan een traditionele vouwframe rolstoel.
Ervaar het zelf...

// ONGEËVENAARDE VOUWPRESTATIES
Met een transportgewicht van rond de 6.3 kg is de ultralichte
Xenon2 een revolutie op het gebied van tillen en transporte
ren.
De Xenon2 kan met slechts één hand binnen enkele secon
den worden opgevouwen. Het gepatenteerde Quickie Locking
System vergrendelt de Xenon2 automatisch wanneer deze
wordt opgevouwen. Om de rolstoel weer uit te vouwen hoef je
alleen op de hendel te drukken van het Quickie Locking
System.
Het kruisframe van de Xenon² is minimalistisch en het open
frame design evenaart de constructiestijfheid van een
vastframe rolstoel.

»	Makkelijk en stabiel vouwmechanisme
Door het gepatenteerde Quickie Locking System zet je de
Xenon2 makkelijk in de auto.
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Instelbaar naar
jouw persoonlijke
wensen
Het brede aanbod aan instelmogelijkheden maakt
het gemakkelijk om de Xenon² aan te passen aan
jouw individuele behoeften.
Verandert je lifestyle of wil je je zithouding aanpassen? Dan is dit achteraf eenvoudig te doen!
Met het finetunen van je Xenon² creëer je altijd de
beste rijeigenschappen voor nu en in de toekomst.
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1.	Zwaartepuntinstelling (ZPI)
2.	Rughoekinstelling
3.	Zithoogte-instelling achter

// EEN MAXIMUM AAN INDIVIDUALITEIT

// ASPLAAT ADAPTERS

De Xenon2 is een volledig instelbare rolstoel met uitstekende

De standaard asplaat (ZPI: 40 -120 mm) zorgt voor een

rijprestaties. Het ontwerp van de Quickie Xenon2 maakt het

eenvoudiginstelbare zwaartepunt, terwijl de lichtgewicht

mogelijk om de zithoogte, zithoek en het zwaartepunt naar

asplaat (ZPI: 70 - 130 mm) omgekeerd gemonteerd kan

wens in te stellen zonder ingrijpende aanpassingen.

worden voor meer zithoogte posities.

De rughoekinstelling is eenvoudig in te stellen, evenals de
hoogte van de rugleuning en de naspanbare rugbekleding.
Je kan hiermee eenvoudig de rijeigenschappen en de
zitpositie van je Xenon2 veranderen om stabieler of actiever
te rijden. Je zult altijd een rolstoel hebben die het beste bij
jou past!

»	Standaard asplaat

»	Lichtgewicht asplaat

Stijlvol in beweging
met de Xenon²

Met het ruime aanbod aan oogstrelende framekleuren kan je de Xenon² nog persoonlijker maken en je
onderscheiden van de rest!
Ook zijn er 5 opvallende geanodiseerde stijlen te
kiezen voor je voorvork en voorwiel.
Verder is het mogelijk om je EXO rugbekleding een
kleuraccent te geven.
Daarnaast is er een breed assortiment aan
functionele opties en accessoires.

»	Hydrogevormd balhoofdsysteem
	Een moderne uitstraling en extra
sterk.

»	Creëer je eigen stijlvolle look met de gekleurde voorvorken en voorwielen
	De ultralichte Carbotecture voorvorken zijn verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren, namelijk zilver, blauw, rood, oranje en zwart,
en kunnen eventueel gecombineerd worden met geanodizeerde voorwielen in dezelfde kleur!

Instelling voor de zithoogte

// COMFORTABELE EN STIJLVOLLE EXO RUGBEKLEDING

»	Surge LT hoepels

De rugbekleding is naspanbare en beschikbaar in nylon

	De rubberen strip aan de bovenkant

(EXO) en luchtdoorlatend (EXO Pro).

van de ergonomisch ovaalgevormde

De rugbekleding beschikt over twee opbergruimtes

hoepels geeft je maximale grip.

waarvan eentje afsluitbaar is met een rits, verder is het
mogelijk om 5 kleuraccenten te kiezen, namelijk zwart,
zilver, oranje, blauw en rood.

Met lichtgewicht
Een
het minimalistische
designontwer
met p
een
uitstraling.in de spotlight
sta jeopen
gegarandeerd

De talrijke mogelijkheden zorgen ervoor dat de Quickie Xenon² de perfecte rolstoel
is voor iedere situatie. De rolstoelen bieden een ruim assortiment aan frame
kleuren, opties, accessoires en instelmogelijkheden.

// NEERKLAPBARE RUGLEUNING

// TRANSPORTHULPSET (ISO 7176-19)

Het is eenvoudig om de rolstoel tot een klein pakket te vouwen,

Met de transporthulpset is de rolstoel geschikt als zitplaats

waardoor het nog makkelijker is om de Xenon2 te vervoeren.

tijdens het vervoer.

// DESK ZIJKANTEN

// CARBON ZIJKANTEN

Desk zijkanten met in hoogte verstelbare armleuningen voor

De carbon zijkanten wegen ca. 330 gram per paar! De lichtste

een optimale positionering van de armen.

aluminium zijkanten wegen 500 gram.

// PERFORMANCE VOETPLAAT

// AUTOMATISCH OPVOUWBARE VOETPLAAT

De opklapbare voetplaat biedt veel ruimte met een transfer van

Deze moderne automatisch opvouwbare voetplaat is in diepte

uit of naar de Xenon2. De Performace voetplaat is er in kunststof,

instelbaar en beschikbaar in kunststof of lichtgewicht carbon.

aluminium of lichtgewicht carbon.

Technische specificaties
Xenon2

Xenon2 Hybrid

Xenon2 SA

Zitbreedte:

320 - 460 mm

320 - 500 mm

320 - 500 mm

Zitdiepte:

340 - 500 mm

340 - 500 mm

340 - 500 mm

Zithoogte - voor:

430 - 550 mm

430 - 550 mm

430 - 560 mm

Zithoogte - achter:

370 - 500 mm

370 - 500 mm

370 - 500 mm

Rughoogte:

250 - 475 mm

250 - 475 mm

250 - 475 mm

Rughoekinstelling:

-15° - +13°

-15° - +13°

-15° - +13°

Onderbeenlengte:

220 - 500 mm

220 - 500 mm

220 - 500 mm

Zithoek:

0 - 110 mm

0 - 110 mm

0 - 110 mm

Framehoek:

80° of 88°

80° of 88°

-

Frame Inset:

10 mm (elke zijde)

-

-

Beensteunen:

-

-

70° of 80°

Zwaartepuntinstelling:

40 - 130 mm

40 - 130 mm

40 - 130 mm

Camber:

0°, 2° of 4°

0°, 2° of 4°

0°, 2° of 4°

Transportgewicht:

6.3 kg

7.0 kg

7.8 kg

Gewicht vanaf:

8.8 kg

9.5 kg

10.3 kg

Maximale gebruikersgewicht:

110 kg

140 kg

125 kg

Diverse kleuren voor frame, hoepels en wielen.
EXO en EXO Pro rugbekleding zijn beschikbaar in verschillende kleuraccenten.
Ruim assortiment aan functionele en moderne lifestyle opties en accessoires.

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen we je naar de prijslijst.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
• De Quickie Xenon2, Xenon2 Hybrid en Xenon2 SA zijn succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.
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