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Jarenlange ervaring met hoogwaardige elektrische rolstoelen, zitsystemen, besturingen en de meest innovatieve 
technologie komen samen in één model. Het resultaat: de ultieme rijervaring! 

De Q700 is niet alleen een rolstoel, het is een belevenis. Buitenshuis biedt de Q700 goede rijeigenschappen door een 
krachtige 4-polige motor met hoge koppel. Maximaal rijcomfort krijg je door de tractie en een unieke vering op alle 
wielen. 3 hoogwaardige zitsystemen zorgen voor het ultieme zitcomfort. Het strakke design met de grote stoere licht-
metalen velgen, snelheden tot 12,5 km/u en accu’s tot 80 Ah maken de ultieme rijervaring compleet, elke dag!
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AANDRIJVINGEN

SEDEO PRO
Q700 MET

Q700 biedt voor iedereen een passende oplossing.  

• Drie veelzijdige zitsystemen SEDEO PRO, SEDEO ERGO         
    en UP SEDEO ERGO, van eenvoudige tot complexe       
    zitoplossingen.
• Drie typen aandrijfsystemen (achter -, mid- en voorwiel-  
    aandrijving) passend bij jouw voorkeur en levenstijl.
• Een uitgebreid assortiment aan speciale bedieningen 
    (R-Net, Switch-IT en Link-IT). 

Q700

ACHTERWIEL-
AANDRIJVING

MIDWIEL-
AANDRIJVING

VOORWIEL-
AANDRIJVING

Q700 MET
SEDEO ERGO

Q700 UP MET
SEDEO ERGO
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Q700 
DE ULTIEME RIJERVARING

MAXIMALE VRIJHEID

Ga er op uit! De krachtige en betrouwbare 
4-polige motoren met hoge koppel zorgen 
voor snelheden van 6, 8, 10 of 12,5 km/u, en 
in combinatie met de 60 of 80 Ah accu’s kun 
je met vertrouwen lang op pad. 

ALTIJD GOED ZITTEN

In een Q700 zit je altijd goed! Je hebt 
keuze uit drie zitsystemen SEDEO PRO, 
SEDEO ERGO en UP SEDEO ERGO. Ze 
bieden een hoog zitcomfort, goede 
positioneringsmogelijkheden en de 
zitsystemen zijn eenvoudig te bedienen. 
Met de UP SEDEO ERGO kan je zelfs 
staan!

ONDERSCHEIDEND

Laat zien wie je bent! De mat zwarte basis 
en de stijlvolle bekleding zorgen voor een 
modern en slank design. Je kunt kiezen uit 7 
(SEDEO PRO) en 6 (SEDEO ERGO/UP SEDEO 
ERGO)  opvallende accentkleuren. Van 
bekleding tot wielen, elk detail draagt bij 
aan een onderscheidende look!

 Q700

COMFORTABEL RIJDEN

De Q700 heeft een unieke vering op alle 
wielen. Dit zorgt ervoor dat het 
veersysteem schokken absorbeert en niet 
jij! Daarnaast behouden alle wielen altijd 
contact met de ondergrond, dit geeft je 
volledige stabiliteit en maximale tractie op 
elke snelheid. Veilig en snel dus!



AANDRIJVING & PRESTATIES

KIES JE AANDRIJVING
ACHTER-, MID- OF VOOR- 
WIELAANDRIJVING

De keuze van de aandrijving bepaalt de rijprestaties van de stoel in 
verschillende situaties en omgevingen. Het is dus belangrijk dat je 
een aandrijving kiest die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren, 
ervaringen, levenstijl, klinische- en omgevingsbehoeften. De Q700 
voorziet in die behoefte zodat er altijd een aandrijving is die bij jou 
past. Welke aandrijving kies jij?

Aandrijving

Accu’s

Max. snelheid

Actieradius (ISO 7176-4)*

Totale lengte 
incl. beensteunen

Min. totale breedte

Aandrijfwielen

Max. hellingshoek

Draaicirkel

Zwenkwielen

Max. obstakelhoogte

Q700 R

VoorwielMidwielAchterwiel

1900 mm 1120 mm 1470 mm

14” 14” 14”

10º 10º

100 mm 70 mm 

8º

9” 6” 9 / 10”

8, 10 en 12,5 km/u

60 Ah; 80 Ah (optie)

40 km 40 km 40 km

640 mm 622 mm 640 mm

1280 - 1340 mm1070 - 1190 mm1100 - 1370 mm

Q700 M Q700 F

80 mm

Min. totale lengte 
excl. beensteunen 950 mm 840 mm 1030 mm

160 kg160 kg160 kg

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gewicht, ondergrond en weeromstandigheden kunnen de maximale actieradius beinvloeden.

Bedieningen R-net R-net R-net

Max. gebruikersgewicht

Tractie

Wendbaarheid

Rijcomfort

Stabiliteit

Intuïtief rijden

Drempels

MWD FWDRWD

Draaicirkel
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De voorwielaandrijving combineert goede rijeigenschappen voor buiten 
met optimale wendbaarheid voor binnen. De stoel reageert direct op jou, je 
manoeuvreert makkelijk overal tussendoor. Doordat je een kleine beenhoek 
hebt, kun je overal dichtbij rijden en gaan transfers makkelijk.

VOORWIELAANDRIJVING
Q700 F

Door de midwielaandrijving ligt het natuurlijke draaipunt van het 
lichaam precies boven het draaipunt van de rolstoel. Je rijdt daarom 
heel intuïtief. Daarnaast is een midwielaandrijving zeer wendbaar en 
heeft hij ten opzicht van de voor-en achterwielaandrijving de meest 
compacte draaicirkel.

MIDWIELAANDRIJVING
Q700 M

Doordat de aandrijfwielen achter zitten, gebeurt alles voor je. Je ziet 
dus wat je doet en daardoor is rijden heel gemakkelijk en intuïtief. Een 
achterwielaandrijving is zeer stabiel door o.a. de grote wielen en daarnaast 
ook koersvast op alle snelheden, zelfs op oneffen ondergrond. Stoepranden 
tot 80 mm zijn geen probleem.  

ACHTERWIELAANDRIJVING
Q700 R
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HOOG RIJCOMFORT - SPIDERTRAC 2.0 

Met de midwieler rijd je makkelijk obstakels van max. 100 mm op 
en af. De stoel reageert intuïtief door de revolutionaire SpiderTrac 
2.0-ophanging. Met zijn mechanische armen bewegen alle 
zwenkwielen onafhankelijk van elkaar en worden alle schokken 
tijdens het rijden geabsorbeerd. De voor- en achterwielen zijn met 
elkaar verbonden, waardoor alle zwenkwielen de ondergrond 
blijven volgen als een spin. Zelfs op hellingen met een hoek van 
10°. Daarnaast blijf je controle en stabiliteit houden op stoepen 
en hellingen met het gepatenteerde anti-pitch-systeem - je stoel 
kantelt niet naar achteren - dit geeft een extra veilig gevoel!

COMFORTABEL RIJDEN
FTSS, SPIDERTRAC

®
2.0

AANDRIJVING & PRESTATIES

COMFORTABEL RIJDEN - 
FULL TRACK SUSPENSION SYSTEM
De Q700 voor- en achterwielaandrijving hebben een uitstekende 
vering op alle wielen. Daardoor kun je comfortabel over obstakels 
rijden en blijf jij recht in de stoel zitten. Het FTSS-veersysteem
op de aandrijfwielen absorbeert kleine maar ook grotere 
schokken. De aandrijfwielen zijn via een beweegbare brug met 
elkaar verbonden. Daardoor blijven de wielen ook in bochten 
en bij obstakels contact houden met de ondergrond, zelfs bij 
hoge snelheden. De kans op spinning wordt gereduceerd. De 
zwenkwielen zijn geveerd door een rubberen blok. Dat kun je 
herkennen aan de accentkleur. Elke dag veilig en comfortabel!

Aandrijving

Veersysteem 

Q700 R

VoorwielMidwielAchterwiel

FTSS SpiderTrac 2.0 FTSS

Q700 M Q700 F

KOERSVAST OP ELK TERREIN

Lekker volgas rijden! Het (optionele) Gyro 
trackingsysteem detecteert en corrigeert 
elke kleine afwijking van de rijrichting die je 
hebt gekozen. Zo blijf je niet alleen op het 
juiste spoor op een moeilijke ondergrond, je 
hoeft zelf ook minder te corrigeren. Dat 
maakt het rijden minder vermoeiend en je 
dag plezieriger.

Vering op aandrijf- 
&  zwenkwielen 

Ja Ja Ja
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ZITSYSTEMEN

KIES JE ZITSYSTEEM
SEDEO PRO, SEDEO ERGO, 
UP SEDEO ERGO 

Hoogwaardig, instelbaar zitsysteem met een hoog zitcomfort en makkelijk te 
gebruiken en te bedienen. SEDEO PRO heeft een uitgebreid assortiment aan armsteunen, 
armleggers, beensteunen, zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en positioneringselementen. 
Zo kan er voor jou de meest optimale zitpositie gecreëerd worden, waarbij je goed stabiel zit 
en met ondersteuning en bewegingsvrijheid op de juiste plaatsen. Ook kan het zitsysteem 
achteraf eenvoudig aangepast worden (‘meegroeiprincipe’), bijvoorbeeld bij veranderende 
wensen. 

Rughoogte

Klinische behoefte gebruiker

Rughoekverstelling elektrisch

Programmeerbare  zitposities

JAY & WHITMYER opties

Max. gebruikersgewicht

Hoog/laag

Remote Seating app

Sta op- functie

Zitdiepte

Drukontlastingherinnering

Lengtecompensatie i.c.m.
biomechnische rughoekverstelling

Zitbreedte

Lig- functie

Kantelhoek

130º 175º 175º

300 mm 300 mm 200 mm

- Ja Ja

160 kg 160 kg 120 kg

- Ja Ja

100 mm (optioneel) 180 mm 180 mm

Ja Ja Ja

- - Ja

380 - 560 mm 400 - 560 mm 400 - 500 mm

400 - 600 mm 400 - 560 mm 400 - 540 mm

- Ja Ja

- Ja Ja

530 - 720 mm 560 - 700 mm 560 - 610 mm

30º/ 50º 30º/ 50º 22º

Gemiddeld tot hoog Gemiddeld tot hoog Hoog/staand

SEDEO PRO SEDEO ERGO UP SEDEO ERGO

SEDEO PRO
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ZITSYSTEMEN

Hoogwaardig zitsysteem met gepatendeerde biomechanische rughoekverstelling en 
een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities. SEDEO ERGO ondersteunt je 
effectief bij drukontlasting en zorgt ervoor dat je gedurende de hele dag goed gepositioneerd 
zit. Daarnaast heeft het een herinneringsfunctie voor drukontlastig. De biomechanische rug 
i.c.m. de herinneringsfunctie voorkomt het risico op onderuit schuiven tijdens het tot zitkomen. 
Met de C-Me functie is het mogelijk de stoel tot 300 mm omhoog te brengen. 

Hoogwaardig zitsysteem met gepatendeerde biomechanische rughoekverstelling 
en een volledig assortiment aan programmeerbare zitposities en een sta op-functie. 
Alle voordelen van het SEDEO ERGO zitsysteem met als aanvulling een solide sta-op functie 
met een sta-hoek tot 85º. De sta-op functie vermindert het risico op decubitus, vergroot je 
bereik en biedt voordelen voor je gezondheid en dagelijkse activiteiten.

SEDEO ERGO UP SEDEO ERGO 



12

POSITIONERINGSOPTIES 

ZITSYSTEMEN

De SEDEO PRO, SEDEO ERGO en ook UP SEDEO ERGO zitsystemen hebben een ruim assortiment aan armsteunen, armleggers, beensteunen, 
zitkussens, rugleuningen, hoofdsteunen en overige positioneringselementen. Daarnaast kunnen ze ook gecombineerd worden met een 
uitgebreid scala aan WHITMYER hoofdsteunen en JAY zitkussens, JAY rugleuningen en JAY positioneringselementen. Zo bieden we een 
oplossing voor elke klinische behoefte, en zorgen we voor de best mogelijke positionering.

DRUKONTLASTING

De biomechanische rughoekverstelling 
ondersteunt je effectief bij drukontlasting en 
zorgt voor een optimale positionering; de hele 
dag goed zitten! De rughoekverstelling gaat 
altijd samen met een lengtecompensatie van 
100 mm (SEDEO PRO) en 180 mm (SEDEO 
ERGO & UP SEDEO ERGO).

EENVOUDIGE TRANSFERS

Makkelijk je rolstoel in- en uitkomen. De 
zitsystemen zijn allen voorzien van wegzwenk- 
of opklapbare armsteunen en wegzwenkbare 
beensteunen. Daarnaast zijn bij SEDEO ERGO 
& UP SEDEO ERGO de laterale zijsteunen ook 
wegzwenkbaar en uitneembaar. De voetplaat  
van de centrale elektrische beensteun kan 
bovendien helemaal tot de grond zodat je ook 
staand een transfer kunt maken. Optioneel  
zijn de transferhendels, voor extra ondersteu-
ning bij het opstaan. 

ZELF OVERAL BIJ KUNNEN

De hoog/laag- en kantelverstelling zorgen 
ervoor dat je overal makkelijk bij kunt. Met 
een zithoogte van slechts 415 mm met 
SEDEO PRO en 445 mm met SEDEO ERGO 
& UP SEDEO ERGO rijd je makkelijk onder 
een tafel of in een aangepaste auto. Een 
onafhankelijk leven!

SNEL IN DE JUISTE ZITPOSITIE

Met SEDEO ERGO & UP SEDEO ERGO kun 
je zes zitposities instellen die uniek zijn 
voor jou. Of je nu wil gaan liggen, koken of 
tv kijken, met slechts 1 druk op de knop ga 
je naar de gewenste positie. Gemakkelijk 
en praktisch!
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SWITCH-IT
®

REMOTE SEATING APP

BEDIENINGEN & COMMUNICATIE

ZITCOACH

DATA OVERAL EN WANNEER HET JOU UITKOMT.

De Remote Seating App, beschikbaar op SEDEO ERGO en UP SEDEO ERGO, werkt in 
combinatie met de optionele bluetoothmodule en speelt een belangrijke rol in het 
zitmanagement. Met deze app kun je zelf je drukverdeling bewaken en, indien gewenst, deze 
gegevens per mail met je therapeut delen. De app registreert de belangrijkste zitposities zoals 
zitkanteling, rugverstelling en beenpositie en de tijdsduur van deze posities. 

De Switch-It Remote Seating App* meet de zithoeken en registreert de tijd die je in een 
bepaalde positie zit, om je algemene gezondheid door zitmanagement te verbeteren en 
decubitus te voorkomen.

*Compatibel met Android® en Apple® iOS

De optionele bluetooth technologie zorgt voor naadloze verbinding met je rolstoel
Realtime rapporten kunnen worden gecreëerd voor de hoek en tijdsduur van zitkanteling, 
rugverstelling en beenpositie
Rapporten kunnen met therapeuten en artsen gedeeld worden via e-mail
Helpt bij het opstellen van drukverminderingsplannen
Geeft een seintje als het tijd is om van positie te wisselen
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BEDIENINGEN & COMMUNICATIE

CONTROLE MET ÉÉN 
DRUK OP DE KNOP

Met geavanceerde technologie je omgeving effectief 
aansturen: bij de Q700 bepaal je niet alleen hoe je je 
rolstoel bedient, maar kun je met de uitgebreide LCD 
bedieningskast ook je telefoon, laptop of tablet en 
andere apparaten met infrarood- of bluetoothfunctie 
aansturen.
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R-NET  
GEAVANCEERDE JOYSTICK

Met de Q700 heb je keuze uit verschillende R-net bedieningen. De R-net 
uitgebreide LCD bedieningskast heeft een groot, goed leesbaar HD-scherm en 
makkelijk te bedienen knoppen, deze zorgen voor een intuïtieve bediening.  

CONNECT

BLUETOOTH & IDRIVE 

QUICKIE’S GEPATENTEERDE TOEWIJSBARE-KNOPPEN-TECHNOLOGIE

Met de geïntegreerde infraroodfunctie stuur je je omgeving effectief aan. Home entertainment 
systemen, tv‘s, dvd-spelers, docking stations – je bedient ze allemaal eenvoudig met je joystick.

Met deze handige optie stuur je ook je telefoon, computer, tablet en andere bluetooth- en 
i-apparaten aan. Je kunt maximaal vier apparaten verbinden en aansturen.

Met de gepatenteerde toewijsbare-knoppen-technologie van QUICKIE verander je de functie van 
elke knop/schakelaar op je bedieningskast. Ook kun je een tweede (lang indrukken) functie 
toewijzen aan een knop/schakelaar. Zo heb je snel en makkelijk toegang tot de functies die je veel 
gebruikt – zonder dat je je joystick hoeft te gebruiken. Altijd handig!

BEDIENINGEN & COMMUNICATIEBEDIENINGEN & COMMUNICATIE

Bovenstaande tekst heeft betrekking op de 
R-Net Uitgebreide LCD bedieningskast
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BEDIENINGEN & COMMUNICATIE

SPECIALE BEDIENINGSOPTIES

Wanneer rijden met een standaard joystick voor jou niet de beste optie is, dan 
kun je met de speciale bedieningen van Switch-IT de instellingen en rijprestaties 
van je rolstoel volledig benutten.

SWITCH-IT®  
INNOVATIEVE BEDIENINGEN

Snel en makkelijk met de geheugenfunctie naar elke gewenste 
zitpositie? Met de 5-Switch box stuur je de 5 voorgedefinieerde 
zitfuncties eenvoudig met een druk op de knop aan.
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Met de beschikbare modules en staafjes kun je eindeloos veel combinaties 
samenstellen, en de oplossing creëren die jij nodig hebt. Link-it is niet alleen 
makkelijk te positioneren; het zorgt er ook voor dat het minimalistische, 
strakke design van je rolstoel behouden blijft.

Een extra bedieningskast op de armsteun, een drukknop op de rugleuning of 
een schakelaar op de hoofdsteun? Just Link-it!

LINK-IT
®
 

BEVESTIGINGSSYSTEEM

Heb je extra schakelaars of speciale bedieningen nodig? Geen 
probleem. Je bevestigt ze gemakkelijk met het universele Link-IT 
bevestigingssysteem.

BEDIENINGEN & COMMUNICATIE





DESIGN

Met de Q700 hebben we design naar een nieuw niveau getild. 
De mat zwarte basis in combinatie met de stijlvolle bekleding 
zorgen voor een modern en slank design. 

ONDERSCHEIDEND 
DESIGN

EENVOUDIG PERSONALISEREN 

Je kunt bij de Q700 kiezen uit 7* opvallende accentkleuren - een mooi 
contrast met de mat zwarte basis. Wil je eens wat anders? Dan vervang 
je gewoon de gekleurde inzetstukken Welke kleur kies jij?

* De kleur zilver niet i.c.m. SEDEO ERGO en UP SEDEO ERGO.
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Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
De Q700 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

www.SunriseMedical.be
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