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technologia platformy

// SiedziSka

// Moduły

Modułowa platforma umożliwia niezależny dobór podstawy napędowej, siedziska i interfejsów.
Ta zaawansowana koncepcja oznacza maksymalną różnorodność dzięki prostemu rozwiązaniu – 
jednej, wspólnej platformie. Wózek można dowolnie modernizować i doposażać. Teraz dostosowanie 
wózka Jive do potrzeb użytkowników jest niezwykle proste.

 JAY Comfort

Podstawa Jive R2

Siedziska kliniczne JAY

 Podstawa Jive M

Siedziska marki Recaro
 i innych producentów

Podstawa Jive F

// Podstawy naPędowe

Moduły podnoszenia/
przechylania

Moduł przechylania do 30° 
lub 50° ze zmianą środka 
ciężkości



Niewiarygodnie płynna 
i wygodna jazda



JIVE M to niezawodna, stylowa podstawa o wysokich osiągach i dużej mocy, która spełnia różnorodne 
potrzeby klientów. Takie elementy, jak zawieszenie SpiderTrac™, intuicyjny napęd na środkową oś czy 
układy elektroniczne firmy PG Drives zapewniają wyjątkowy komfort w dowolnym terenie.

ZaWIESZENIE SPIDErTrac™:

Gładka, bezpieczna i wygodna jazda w różnych warunkach terenowych.
Innowacyjne zawieszenie SpiderTrac™ ma wiele zalet, wszystkie dzięki jednemu mechanizmowi:

// ZaPobiega PrZechylaniu do PrZodu PodcZas Zjeżdżania Z krawężników: 
ê Podczas zjeżdżania wózkiem z krawężnika tylne kółka samonastawne obracają
  się w dół. To powoduje odcięcie dopływu gazu do sprężyny gazowej, która z kolei 
 amortyzuje spadek przedniego kółka samonastawnego i zapobiega przewróceniu
 wózka. Ten mechanizm dopuszcza wychylenie kółek o ponad 10 cm w dół, 
 co umożliwia bezpieczne pokonywanie krawężników.

// tłuMi wstrZąsy, ZaPewniając wygodę:
ê  Sprężyna gazowa tłumi wstrząsy podczas jazdy po nierównym terenie, dzięki czemu jazda jest bardzo gładka
 i niezwykle wygodna. Ta sama sprężyna odpowiada za łagodzenie wstrząsów dla obu kółek samonastawnych.

// ułatwia użytkownikowi utrZyManie PoZioMej PoZycji siedZącej:
ê  Konstrukcja zawieszenia maksymalnie wykorzystuje możliwość odchylania przedniego kółka samonastawnego, aby 

zminimalizować zmiany kąta nachylenia siedziska użytkownika.
ê  Dzięki temu użytkownik siedzi równolegle do podłoża, nawet podczas pokonywania stopnia lub krawężnika. 
 To pomaga zapobiec przesuwaniu się użytkownika. Wymaga to także mniej wysiłku ze strony użytkownika i pozwala  
 mu utrzymać stabilną pozycję.

// tego tyPu roZwiąZanie ZaPewnia doskonałą PrZycZePność we wsZystkich   
 warunkach dZięki PołącZeniu PosZcZególnych eleMentów ZawiesZenia.
ê  Połączenie przedniego kółka samonastawnego z tylnym zapobiega zawieszaniu się wózka na przeszkodach.
ê  Połączone zawieszenie powoduje obracanie się kółek samonastawnych i napędowych w przeciwnych 

kierunkach, co pozwala zachować doskonałą przyczepność. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany kąta 
nachylenia, jak np. podczas wjeżdżania z chodnika na podjazd do samochodu.

ê  Mechanizm umożliwia skrajne odchylanie się jego elementów w obu kierunkach.



// intuicyjna jaZda Z naPędeM na oś środkową

Dzięki napędowi na oś środkową wózek obraca się niemal w miejscu, dzięki 
czemu jeżdżenie nim jest intuicyjne, a manewrowanie w pomieszczeniach 
bardzo łatwe.

DoSKoNała ZWroTNość W PoMIESZcZENIach:
ê  Dzięki napędowi na oś środkową wózek ma bardzo mały promień skrętu, co oznacza 

doskonałą zwrotność w ciasnych pomieszczeniach.
ê   Podstawa o kompaktowych rozmiarach :JIVE M świetnie radzi sobie z pokonywaniem drzwi, 

wind i różnego rodzaju wąskich przejść, z jakimi można się spotkać wewnątrz pomieszczeń.
ê   Idealna pozycja nóg: konstrukcja kółek samonastawnych umożliwia utrzymywanie nóg pod 

optymalnym kątem 90°.
ê   łatwy dostęp do różnych miejsc, w tym do stołów, dzięki niewielkiej odległości siedziska 
  od podłogi – 43 cm. Natomiast moduł przechylania o 30° lub 50° zapewnia wszechstronność.

DoDaTKI ElEKTrycZNE
ê   Mechanizm przechylania śc w zakresie od 0° do 30° (lub od -5° do 25°).
ê  Mechanizm przechylania śc w zakresie od 0° do 50° w celu optymalizacji zmniejszania 

nacisku.
ê  Mechanizm przechylania i podnoszenia (odpowiednio 30° i 30 cm).
ê   Mechanizm odchylania oparcia w zakresie od -10° do 40°.
ê   Biomechaniczny moduł odchylania oparcia w zakresie od -10° do 40° (ogranicza otarcia). 
ê  Podnoszone przegubowe podnóżki.
ê  centralnie montowany podnóżek.



DoSKoNałE oSIąGI Na ZEWNąTrZ
ê  Płynna jazda w nierównym terenie.
ê  Doskonała stabilność i bezpieczeństwo – bez przechylania. 
ê  Doskonała trakcja na wszystkich powierzchniach. 
ê  Możliwość pokonywania krawężników do 10 cm.
ê  Maksymalny kąt podjazdu 10°. 
ê  akumulatory 60 ah lub 70 ah.
ê  Prosty i atrakcyjny wygląd. 
ê  Sterownik oraz opcjonalne moduły r-Net (Bluetooth). 
ê  Zwiększona odległość pomiędzy przednimi kółkami samonastawnymi. 
ê  regulacja środka ciężkości we wszystkich podstawach napędowych. 
ê  Niezależna regulacja zawieszenia osi napędowej.
ê   Jazda z prędkością do 6 km/h, 10 km/h lub 13 km/h.

// łatwość obsługi
Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji 
i serwisu.

ê	 automatycznie zatrzaskiwany stabilizator 
siedziska. 
ê	łatwy dostęp do akumulatora. 
ê	 łatwy dostęp do podzespołów 

mechanicznych i elektrycznych.



Wysokiej klasy wózek do jazdy w terenie

i



Wybór podstawy to bardzo indywidualna kwestia. Może on zależeć od sytuacji lub 
preferencji użytkownika. Dlatego właśnie wózki Jive są także dostępne w wersjach 
z napędem na przednią i tylną oś. oba mają ze sobą wiele wspólnego, ale dzielą je 
także pewne różnice.

jiVe r2

Jeśli świetnie czujesz się z napędem na tylne koła, wybierz wózek Jive r2 – jest intuicyjny 
i przystosowany do dużych prędkości, a przy tym nie traci nic na stabilności. Wewnątrz pomieszczeń 
niska odległość siedziska od podłoża (już od 43 cm) znacznie ułatwia siadanie przy stole.

jiVe f
Jeśli podczas pokonywania krawężników lub jazdy w terenie wolisz mieć nieco więcej mocy, 
zdecyduj się na Jive F. Dzięki niewielkiemu promieniowi skrętu (70 cm) ciasno pokonuje zakręty, 
pozwalając wygodnie poruszać się po pomieszczeniach. Niezależnie od wybranej podstawy, 
doskonałe prowadzenie i szybki czas reakcji są gwarantowane. 

// doskonałe osiągi w terenie
ê	 odległość siedziska od podłogi: 43 cm z modułem pochylania 30° (rWD)
ê	akumulatory 60 ah lub 70 ah
ê	Wersje o prędkości maks. 6 km/h, 10 km/h lub 13 km/h (tylko Jive r2)
ê	 Sterownik 90 a lub opcjonalny r-Net 120 a
ê	 Szerokość całkowita 64 cm w przypadku Jive F i 63 cm dla Jive r2.

// dodatki elektrycZne
ê	 Mechanizm przechylania w zakresie od 0° do 30° (lub od -5° do 25°) ze zmianą środka ciężkości 
ê	Mechanizm przechylania i podnoszenia (odpowiednio 30° i 30 cm)
ê	 Mechanizm odchylania oparcia (od -10° do 40°)
ê	 Biomechaniczny moduł odchylania oparcia w zakresie od -10° do 40°
ê	 Elektrycznie regulowane podnóżki: podnoszone, przegubowe i montowane centralnie (tylko Jive F)

// Prosta i nowocZesna stylistyka
ê	Nowoczesna i prosta stylistyka górnej pokrywy podstawy napędowej. Dostępna w kolorze niebies 
 kim, czerwonym i białym.
ê	 Stabilizacja siedziska z automatyczną blokadą (Jive F)
ê	 łatwy dostęp do akumulatorów i sterownika przez otwieraną tylną pokrywę, nawet gdy użytkownik 

znajduje się na wózku (Jive r2)



Smukłe, kolorystycznie dopasowane do wózka i umożliwiające 
pełną regulację, a do tego nad wyraz proste. Dzięki uniwersalnej 
ramie dopasowanie siedziska i akcesoriów do wózka Jive jest 
naprawdę łatwe. Zaprojektowana pod kątem wygody 
użytkownika, pozwala ona na prostą regulację szerokości 
i głębokości podłokietnika i siedziska (40-56 cm). Prostota 
regulacji to jednak nie wszystko. śruby są płaskie, dzięki czemu 
rama wózka jest niezwykle smukła. 

// Rama SiedziSka

ê	 rama siedziska umożliwia regulację 
za pomocą podłokietnika w zakresie 
40-56 cm. Standardowe poduszki   
są dostępne w rozmiarze 40, 44, 48, 
52 i 56 cm. Inne rozmiary dostępne 
w ramach usługi Built-4-Me.

ê		W ofercie mamy różne rodzaje 
podłokietników, w tym odchylane     
o wielu możliwościach regulacji.

// dodawanie akcesoriów

akcesoria, jak np. uchwyt na butle   
z tlenem lub specjalistyczne układy 
sterowania, również są łatwe   
w montażu dzięki specjalnym klamrom, 
doskonale pasującym do owalnych   
rur ramy siedziska. To naprawdę łatwe.

Regulowane rączki                 
do prowadzenia to tylko jedno 
z akcesoriów, które można     
z łatwością zamontować         
na ramie z owalnych rur.

→  Owalne rury ramy

→   Regulacja szerokości 
i głębokości 
podłokietników

SiedziSko wózka jiVe



// siedZiska indywidualne

Przyłącza do siedzisk i oparć powstały  
z myślą o prostocie dopasowania. Dlatego 
też łatwo można je dostosować   
do indywidualnych poduszek lub siedzisk 
innych producentów.

// SiedziSko RecaRo

Ze wszystkimi 3 podstawami
napędowymi dostępne są
także siedziska recaro.

→  Wsporniki montażowe oparcia:
 Umożliwiają prosty montaż  
 indywidualnego siedziska.

→  Oparcie J3 doskonale pasuje do ramy siedziska 
i można je szybko i łatwo zdemontować.

// koMfortowe siedZiska jay

Są one częścią wyposażenia standardowego. 
Składają się na nie różne modele poduszek     
i oparć zapewniających doskonałe wsparcie.

// siedZiska klinicZne jay

Gdy istnieje potrzeba zaawansowanego 
pozycjonowania lub ochrony skóry, ramę 
siedziska wózka Quickie Jive można szybko 
dopasować do szerokiej gamy klinicznych 
poduszek i oparć Jay.



// standardowy Moduł sterowania Vr-2 beZ  
 Możliwości roZbudowy

Jeśli potrzebujesz tylko standardowego sterownika 
z podstawowymi funkcjami, Vr2 to najlepszy wybór.
Jest niezawodny, wszechstronny i prosty w obsłudze.
Współpracuje z silnikami 90 a, które wystarczą 
do podróżowania po gładkich nawierzchniach, a nawet 
poza nimi.

// oPcjonalny sterownik r-net   
 Z Możliwością roZbudowy

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji lub 
wyższego momentu obrotowego, wybierz 
modułowy system sterowania r-Net. 

ê	 łatwe programowanie przycisków, doskonałe algorytmy do jazdy i sprawdzona niezawodność
ê		Sterowanie nawet 6 siłownikami za pomocą joysticka lub programowanych przycisków.
ê		Unikatowa funkcja programowania profilów do łatwego przełączania pomiędzy różnymi warunkami jazdy.
ê		Sterowanie myszą komputera za pomocą Bluetooth. Dotyczy także tabletów i smartfonów z systemem operacyjnym 

android/Windows. Wymaga dodatkowego oprogramowania
ê		Możliwość programowania przycisków w celu wygodnej obsługi najczęściej wykorzystywanych funkcji.
ê		Interfejs oMNI do specjalnych modułów z opcją sterowania podczerwienią (na podstawie danych zaprogramowanych 

lub analizy kodu).

 Standardowy joystick 
VR2

Joystick z wyświetlaczem 
LED-owym

Możliwość montażu 
podwójnego sterowania

Joystick z wyświetlaczem 
LCD

  Sterownik OMNI z kolorowym 
wyświetlaczem i interfejsem 
sterowania



od podstawowych układów Vr2 po wysokiej klasy specjalistyczne sterowniki lub nawet rozwiązania 
tworzone na zamówienie – w wózkach Jive można zamontować pełną gamę urządzeń sterowniczych, 
dzięki czemu doskonale dopasowuje się on do potrzeb użytkownika. różnorodne joysticki   
(z wyświetlaczami lED-owymi lub lcD) lub specjalistyczne urządzenia sterujące z wielofunkcyjnym 
interfejsem oMNI pozwalają dostosować sposób sterowania do potrzeb użytkownika. Wbudowana 
funkcja podczerwieni i opatentowana funkcja programowania przycisków, ułatwiają życie 
użytkownika dzięki obsłudze różnych pakietów oprogramowania i prostocie użytkowania.

wySokiej klaSy 
układy sterowania

// sPecjalne Moduły sterowania

W przypadku osób o dobrej sprawności ruchowej głowy, ale ograniczonej sprawności dłoni, moduł 
sterowania i różne przełączniki można zamontować w zagłówku. aktywuje się je ruchem głowy.
Poza specjalistycznymi modułami sterowania dostępnymi w formularzu zamówienia dla wózka Jive, 
dzięki usłudze Built-4-Me możliwe jest także opracowanie indywidualnego rozwiązania 
dopasowanego do potrzeb danego użytkownika.

Proporcjonalny joystick 0-Way
obsługiwany ręką lub brodą. Wymagana siła nacisku na potencjometr jest regulowana w zakresie 
od 10 g do 50 g. Działa praktycznie bez odchyleń.

// internetowy konfigurator webiQ

Dzięki naszemu internetowemu konfiguratorowi i platformie do pobierania WebIQ można zmieniać 
konfigurację wózków elektrycznych Quickie zgodnie z nowymi wymaganiami, a także programować 
nowe ustawienia domyślne lub zmieniać języki menu. Pozwala on także załadować do powiązanego  
z numerem seryjnym profilu wózka indywidualnie dobrane ustawienia.

Sterowanie głową

Automatycznie odchylany 
proporcjonalny joystick 0-Way

Sterowanie przyciskami

Automatycznie odchylany sterownik 
podbródkowy



pozytywne wyniki 
TESTóW ZDErZENIoWych
Wózki elektryczne JIVE uzyskały pozytywne wyniki w testach 
zderzeniowych i spełniają wymagania normy ISo 7176-19.  

// beZPiecZeństwo PodcZas transPortu

Na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych i ich wyników 
wózki JIVE zostały zatwierdzone do przewozu w pojazdach mechanicznych. 
Udowodniono także, że wytrzymują one ogromne siły występujące podczas 
testów zderzeniowych, zgodnie z normą ISo 7176-19. W związku z tym 
można ich używać jako siedzeń w samochodzie podczas przewozu 
użytkownika wózka.

DoPaSoWaNIE Do PoTrZEB
Poza wyposażeniem standardowym i opcjonalnym dostępnym   
 w formularzach zamówienia, wózki JIVE można także dopasować do potrzeb 
z pomocą specjalistów z działu Built-4-Me. Są oni w stanie sprostać każdym 
wymaganiom, czy to klinicznym, czy estetycznym. Jak to działa?
Wysłuchamy Twoich wymagań w kwestii dopasowania wózka, dokonamy 
analizy czynników ryzyka, a następnie zaprojektujemy i stworzymy produkt 
dokładnie odpowiadający Twoim potrzebom klinicznym lub estetycznym.

// PrZykłady Modyfikacji

oto kilka przykładów możliwych modyfikacji wózka JIVE w ramach programu 
Built-4-Me.

 →  Więcej informacji na temat produktów 
na zamówienie znajdziesz na stronie 
www.customwheelchairs.eu

  lub skontaktuj się z przedstawicielem  
  Sunrise

Zmiana koloru podstawy, dostępna także w wózkach Jive R2 i F. Siedzisko z innych materiałów  
i w innych kolorach.



Sterowanie podbródkiem, automatycznie 
odchylane z indywidualnie rozlokowanymi 
przełącznikami

 Montowany centralnie joystick ze 
sterownikami siłowników

Montowany na stoliku odchylany do góry 
joystick, umożliwiający uzyskanie płaskiej 
powierzchni

Przełączniki i joystick montowane na stoliku

MoDyFIKacJE SPorToWE, NP. ZESTaW hoKEJoWy
Kolory, opcje, sterowania, osłony i profile jazdy można dobrać tak, aby 
przystosować wózek JIVE do sportu.

// oPcje sPortowe to MiędZy innyMi:

ê	 Tylny zderzak.
ê	 Przedni zderzak (w tym zderzak na podnóżek)
ê	  Zabezpieczenie uniemożliwiające przewrócenie wózka.

co więcej, zabezpieczenie uniemożliwiające przewrócenie się oraz zderzaki 
można w 5 minut zdemontować, aby przekształcić wózek JIVE w wózek  
do codziennej jazdy

DoPaSoWaNIE STEroWaNIa
oto kilka przykładów modyfikacji sterowania wózków JIVE.



Prędkość: Jive R2 i M: 6, 10, 13 km/h Jive F 6,10 Km/h Waga całkowita (z akumulatorami): 135 –187 kg

Akumulatory: 60 Ah/ 72 Ah Maks. wysokość krawężnika: 10 cm

Maks. zasięg: Ok. 40 km Maksymalne bezpieczne nachylenie: F: 11 %, R2 i M: 18 %

Maks. waga użytkownika: 160Kg (Jive F XL : 240 kg) Minimalny promień skrętu: M: 56 cm, R2: 120 cm, F: 70 cm

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź
T +48 42 275 83 38
F +48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.sunrise-medical.pl

F i R2: 40 - 56 cm
M: 40 - 56 cmF&R2: 40 - 56 cm

M: 40 - 56 cm

R2: 43 - 46 cm
F: 43 - 48 cm
M: 42 - 48 cm

F i R2: 57 - 70 cm
M: 57 - 70 cm

R: 63 cm
F: 64- 66 cm
M: 62- 66 cm

F&R2: 100 cm
M: 99 cm

F i R2: 118 - 121 cm
M: 107 - 113 cm

Zależnie od wybranych 
opcji

F i R: 0º - +30º
M: 0º- +30º/ 
0º - +50º

F i R: 88 cm
M: 95 cm

F i R: -10º - +40º
M: -10º - +40º

Fi R: 18 - 28 cm
M: 18 - 28 cm

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia.
Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z firmą Sunrise Medical.
Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie pdf na stronie www.sunrisemedical.com. na życzenie jest on również dostępny w formie tekstu   
z powiększoną czcionką.

Specyfikacje 
techniczne:


