HELIUM

HIGH-PERFORMER

UITSTEKENDE
PRESTATIES
De Helium gebruikt technologieën uit de fiets-, autoen vliegtuigindustrie. Dankzij het gebruik van ultralicht,
ovaal gevormd en gehard aluminium gecombineerd met
innovatieve high-tech materialen is de Helium de meest
efficiënte mobiliteitsoplossing.

// EXTREEM LICHTGEWICHT
De Helium is ultralicht en de complete rolstoel weegt, zonder quick
release assen en achterwielen, minder dan 3,8 kg! Lichtgewicht
materialen, zoals carbon zijkanten, clip style zitbekleding, carbon asbuis en
een carbon voetplaat maakt van de Quickie Helium een echte lichtgewicht
rolstoel.
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// FRAME INSET
Een inset van maximaal 30 mm per zijde zorgt voor een
goede geleiding van de benen en maakt de stoel extra
compact.

// 92° COMPACT PERFORMANCE VOORFRAME
Door te kiezen voor een voorframe van 92°, wordt de Helium
nog compacter. De keuze van 80°, 88° en 92° zorgt ervoor dat altijd de
ideale zithouding bereikt kan worden.

92°
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ULTIEM
DESIGN
Het minimale, ultra-moderne design van de
Helium zorgt ervoor dat jij in de schijnwerpers
komt te staan. Door het uitgebreide
assortiment aan functionele en lifestyle
opties is de Helium aan te passen aan
iedere stijl.
// COMFORTABELE EN STIJLVOLLE RUGBEKLEDING
De rugbekleding is naspanbaar en beschikbaar in nylon (EXO) en luchtdoorlatend
(EXO Pro). De rugbekleding beschikt over twee opbergruimtes waarvan eentje
afsluitbaar is met een rits.
Verder is het mogelijk om
5 kleuraccenten te kiezen,
namelijk zwart, zilver,
oranje, blauw en rood.
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// R
 UIM AANBOD AAN FRAMEKLEUREN
Personaliseer de Helium door te kiezen voor één van
de vele framekleuren.

// CREËER EEN EIGEN STIJLVOLLE LOOK MET
EEN FRAME MOTIEF
De gelaserde floating dots zijn te kiezen in de kleuren
zwart, mat zwart, rood, zilver, oranje en blauw.

// GEKLEURDE VOORVORKEN EN VOORWIELEN

De Carbotecture voorvorken zijn verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren, namelijk
zilver, blauw, rood, oranje en zwart. Deze kunnen eventueel gecombineerd
worden met geanodiseerde voorwielen in dezelfde kleur.

// MAAK DE STIJL COMPLEET
Ook de naaf en de velg van de lichtgewicht achterwielen kunnen
in een kleur geanodiseerd worden, namelijk in rood, oranje en
blauw.
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DE INSTELBARE
HELIUM
De Helium maakt indruk door het minimalistische design maar
beschikt toch over veel aanpasmogelijkheden. Het is geen
probleem om onder andere de rughoek, de zithoogte of het
zwaartepunt tussentijds aan te passen. Zo houdt de Helium
altijd zijn goede rijeigenschappen met een goed comfort, een
echt gepersonaliseerde rolstoel.
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DE ULTIEME PRO

// ERGOZIT
Het is mogelijk om het zit- en rugframe individueel en
ergonomisch op maat te laten maken. Dit heeft als voordeel
dat het meer stevigheid biedt in het bekken (insluiten van
het bekken), waardoor je steviger in je rolstoel zit en het
meer stabiliteit geeft.

Bij de Helium Pro is het frame vastgelast. De gelaste
zwaartepuntinstelling en rughoek zorgen voor het
hoogste haalbare niveau van stijfheid in het frame.
Daarnaast vergroot dit het minimalistische design van
de Helium.
// VASTGELASTE VOORDELEN
De toegevoegde stijfheid door het vastgelaste zwaartepunt en rughoek
zorgen voor een nog betere energieoverbrenging. Toch blijft het mogelijk
om het zwaartepunt met 10 mm aan te passen.
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ULTRA MODERN FREESTYLE
RUGFRAME
Dit innovatieve rugframe zorgt voor onbeperkte bewegingsvrijheid.
De onmiskenbare stijl van dit rugframe maakt de Helium werkelijk uniek.
Het rugframe kan uitgerust worden met de lichtgewicht Jay J3 Carbon
rugleuning of een Jay J3 aluminium rugleuning in de framekleur. Met een
Jay rugleuning wordt de houding optimaal ondersteund zodat er volledige
bewegingsvrijheid is in het bovenlichaam.
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OPTIES EN ACCESSOIRES
De Helium is te configureren naar elke individuele behoefte. Dit zijn enkele opties, op het orderformulier is een volledig overzicht te vinden.

// PROTON ACHTERWIELEN

// COMFORTABELE ACHTERVERING

// ANTI-TIP FLIP UP

// NEERKLAPBARE DUWHANDVATTEN

Deze lichtgewicht achterwielen wegen ruim één
kilo minder ten opzichte van de kruisgespaakte
wielen.

De achtervering ziet er zeer sportief en modern uit
en verbetert het rijcomfort.

Deze eenvoudig opklapbare anti-tip oplossing is
eenvoudig zelf te bedienen.

Altijd duwhandvatten beschikbaar zonder dat ze in
de weg zitten als ze niet nodig zijn.

// SINGLE-ARM DESIGN VOORVORK

// COMPACTE SCHAARREMMEN

// SURGE LT HOEPELS

// SPINERGY WIELEN

Sterk en modern design, voor een stijlvolle en
aantrekkelijke look.

Mooi weggewerkt, eenvoudig te gebruiken en
direct op het frame geplaatst.

De rubberen strip aan de bovenkant van de ergonomisch, ovaalgevormde hoepels zorgt voor
maximale grip.

De 12- of 18-spaaks Spinergy achterwielen zijn de
sterkste die er zijn en ze zien er ook nog eens enorm
goed uit.
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NEEM JE HELIUM.....
De Helium maakt gebruik van innovatieve lichtgewicht materialen en opties,
waardoor de rolstoel lichter is dan ooit tevoren. Dit is niet alleen merkbaar
tijdens het rijden, maar zeker ook tijdens het tillen van de rolstoel.
Een complete Helium (pro) zonder achterwielen en assen is mogelijk vanaf
3,8 kg, dit maakt de Helium een echt aluminium lichtgewicht!
// EENVOUDIG TE TILLEN EN PAST IN ELKE AUTO
De Helium kan uitgerust worden met twee ergonomisch vormgegeven handgrepen
die door hun vorm en positie het tillen en balanceren van de rolstoel vereenvoudigen.
Door te kiezen voor de neerklapbare rugleuning past de Helium zeker in elke auto.
// CRASHTEST
De Helium is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19. Wanneer een transfer dus
niet mogelijk is, kan de Helium gebruikt worden als zitplaats in de auto.
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...OVERAL MEE
NAAR TOE
Ervaar vrijheid als nooit tevoren door
de Helium te koppelen aan een Attitude
aankoppelfiets. Door het slimme innovatieve
aankoppelmechanisme blijven er na het
afkoppelen slechts 2 kleine pinnen op de
rolstoel achter die samen slechts 170 gram
wegen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Helium

Helium Pro

Helium

Helium Pro

Zitbreedte:

320 - 460 mm

320 - 460 mm

Framehoek

80°, 88° of 92°

80°, 88° of 92°

Zitdiepte:

340 - 480 mm

340 - 480 mm

Frame inset:

0, 10 of 30 mm

0, 10 of 30 mm

Zithoogte - voor:

430 - 570 mm

430 - 570 mm

Zwaartepuntinstelling:

20 - 104 mm

20 - 104 mm

Zithoogte - achter:

370 - 500 mm

370 - 500 mm

Camber:

0°, 3°, 6° of 9°

0°, 3°, 6° of 9°

Rughoogte:

250 - 450 mm

250 - 450 mm

Transportgewicht:

4,8 kg

3,8 kg

Rughoekinstelling:

-31° - +15°

-4° - +4°

Gewicht vanaf:

6,8 kg

6,4 kg

Onderbeenlengte:

220 - 520 mm

220 - 520 mm

Maximale gebruikersgewicht:

125 kg

100 kg

Zithoek:

0 - 130 mm

0 - 130 mm

Crashtest

•

-

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 Helium is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.
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