


Jij en je Argon²,
een perfect team!



Een sterk 
en betrouwbaar ontwerp 
voor een actief leven.

// EEN ROLSTOEL WAAROP JE KAN VERTROUWEN

De Argon² zal je overtuigen met zijn eigentijds en sprekend 

ontwerp en uitstekende rijeigenschappen. Het open frame 

design gecombineerd met het lage gewicht van de stoel zorgt 

voor makkelijke transfers in en uit een voertuig.

Met zijn gebogen lijnen en ronde framebuizen heeft deze 

actieve rolstoel een sterke en elegante uitstraling met een 

maximaal gebruikersgewicht van 140 kg. 

De Argon² is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met 

een 4-punts vastzetsysteem, waardoor de rolstoel geschikt is 

als zitplaats tijdens het vervoer.

De nieuwe Argon² is de ideale mix van een vast-
frame rolstoel en vele instelmogelijkheden. 
Deze functionele kenmerken zijn verwerkt in het 
modern ogende open framedesign. De Argon² is  
de perfecte partner voor jouw actieve lifestyle.

»  Compact voorframe 

Een framehoek van  

88° of 80°.

»   Neem de Argon² mee op fietstocht 

Met de speciale handbike asplaat kan je makkelijk met je 

handbike op pad.



Het brede aanbod aan instelmogelijkheden maakt 
het gemakkelijk om de Argon² aan te passen aan 
jouw individuele behoeften. 
Verandert je lifestyle of wil je je zithouding aanpas-
sen? Dan is dit achteraf eenvoudig te doen. Met het 
finetunen van je Argon² creëer je altijd de beste 
rijeigenschappen voor nu en in de toekomst.

» Ultralichte Carbotecture voorvork

  Verkrijgbaar in de kleuren Black, Tutti Frutti Orange en 

Matt Silver.

//  EEN MAXIMUM AAN INDIVIDUALITEIT

De Argon2 is een volledig instelbare rolstoel met uitstekende 

rijprestaties. Het ontwerp van de Quickie Argon2 maakt het 

mogelijk om de zithoogte, zithoek en het zwaartepunt naar 

wens in te stellen zonder ingrijpende aanpassingen. 

De rughoekinstelling is eenvoudig in te stellen, evenals de 

hoogte van de rugleuning en de naspanbare rugbekleding.

Je kan hiermee snel de rijeigenschappen en de zitpositie van 

je Argon2 veranderen om stabieler of actiever te rijden. 

Je zult altijd een rolstoel hebben die het beste bij jou past! 

»  Hydrogevormd balhoofdsysteem 

  Een moderne uitstraling en extra 

sterk.

Instelling voor de zithoogte

Aan te passen aan  
jouw persoonlijke  
wensen



De rughoekinstelling is 

eenvoudig aan te passen van 

-31° tot +15°.

// INNOVATIEVE TECHNIEKEN
Onze ingenieurs zijn altijd op zoek naar nieuwe innovatieve 

technologieën om de performance en het design van de 

rolstoel te verbeteren.

De voorvorken zijn gemaakt van Carbotecture materiaal - een 

speciaal lichtgewicht en uiterst sterk high-tech materiaal uit 

de luchtvaartindustrie. Het is twee keer zo licht als alumini-

um, maar net zo sterk.

Het design van de ronde hydrogevormde framebuizen zorgt 

voor een moderne uitstraling.



Een lichtgewicht design met 
een open uitstraling.



De talrijke mogelijkheden zorgen ervoor dat de Quickie Argon² de perfecte rolstoel 
is voor iedere situatie. De rolstoel biedt een ruim assortiment aan framekleuren, 
opties, accessoires en instelmogelijkheden.

// ALUMINIUM VOETPLAAT (OPTIE)
De voetbeugel heeft een in hoek instelbare aluminium voetplaat 

en wordt geleverd in dezelfde kleur als het frame.

// ASPLAATINSTELLING
De zithoek en zithoogte achter zijn eenvoudig instelbaar.

// ZWAARTEPUNTINSTELLING
Het zwaartepunt is traploos instelbaar van 3.2 tot 10.4 cm.

// EENHANDIGE REMBEDIENING
De eenhandige rembediening kan links of rechts worden ge-

monteer d.

// ANTI-TIP FLIP UP
Deze actieve opklapbare anti-tip voorziening is eenvoudig zelf 

te bedienen.

// NEERKLAPBARE DUWHANDVATTEN
De duwhandvatten kunnen eenvoudig neergeklapt worden door 

de drukknop onder het handvat. Wanneer de duwhandvatten 

worden teruggeklapt, zijn ze automatisch vergrendeld.



Diverse metaalkleuren 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 wij u naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

• De Quickie Argon2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

* Configuratie: 38x48 cm, rughoogte 32.5 cm, 24” Proton wielen, 5” voorwielen, neerklapbare duwhandvatten, compacte schaarremmen, aluminium voetplaat, aluminium zilver geanodiseerde hoepels.
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +31 (0)30 - 60 82 100 

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl

 

 

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

Technische specificaties
Zitbreedte: 30 - 50 cm

Zitdiepte: 30 - 50 cm

Zithoogte - voor: 45 - 52 cm

Zithoogte - achter: 34 - 52 cm

Rughoogte: 25 - 45 cm

Rughoekinstelling: -31° - +15°

Onderbeenlengte: 22 - 50 cm

Zithoek: 0 - 13 cm

Framehoek: 88° of 80°

Frame Inset: 0 of 3 cm

Zwaartepuntinstelling: 3.2 - 10.4 cm

Camber: 0°, 3°, 6° of 9°

Transportgewicht: 6.9 kg

Gewicht vanaf: 9 kg*

Maximale gebruikersgewicht: 140 kg


