
 

Helium
 mocny zawodnik 



// NIEZWYKLE LEKKI, A JEDNOCZEŚNIE 
WYTRZYMAŁY I TRWAŁY
Dzięki najnowocześniejszym materiałom i procesom 
produkcji, wózek Helium może ważyć zaledwie 6,4 kg, 
przy maksymalnej wadze użytkownika do 125 kg.  

3  KARBONOWA RURKA OSI
Karbonowa rurka osi jest sztywna, a jej 
maksymalny ciężar został zmniejszony. 
Ogromne wrażenie robi nie tylko jej 
wytrzymałość, ale i wyjątkowy wygląd. 

1  WYTRZYMAŁA RAMA
Prosta, aktywna konstrukcja z 
otwartą ramą pozwala na wygodne 
ułożenie nóg. 

nieograniczone  
MOżLIWOŚCI
Nowa generacja Helium to kolejne innowacje 
obejmujące nowe funkcje i technologie, co 
przekłada się na niezwykle wytrzymały, sztywny i 
ultralekki wózek oferujący nieograniczone 
możliwości. Jego imponująca łatwość 
prowadzenia i natychmiastowe reakcje nawet na 
najlżejszy ruch użytkownika sprawiają, że Helium 
to idealny towarzysz w codziennym życiu. 

Bez względu na miejsce, sytuację i cel podróży, na 
wózek Quickie Helium można liczyć w każdych 
okolicznościach. 

// RAMA SpORtOWA, KOMpAKtOWA 88º 
(OpcjONAlNIe)
Jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja i jeszcze 
atrakcyjniejszy wygląd wózka, szczególnie w 
przypadku użytkowników preferujących większy 
kąt nachylenia siedziska.

// UltRAleKKA tecHNOlOGIA 
Dzięki najnowocześniejszym technologiom 
formowania (takim jak hydroformowanie) 
rura mocująca kółka przednie charakteryzuje 
się unikatową konstrukcją, dzięki czemu jest 
jednocześnie niezwykle lekka i sztywna. 

// MINIMALISTYCZNY PODNÓżEK Z 
WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Lekki i stylowy podnóżek z regulacją kąta,i 
głębokości, sprawia, że stopy można ułożyć 
jeszcze bliżej siebie. 

2  OWAlNA RURKA 
pOpRZecZNA Z GUMOWYM 
UcHWYteM
Owalna rurka poprzeczna zapewnia 
możliwość bezpiecznego, 
ergonomicznego unoszenia wózka 
na czas transportu i wygodnej 
obsługi. 
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zaprojektowane  
bY PORuSZAć 

// tWÓj HelIUM, tWÓj KOlOR 
Możliwość wyboru jednego z 32 przyciągających uwagę kolorów.

// SpeRSONAlIZOWANA 
KONSTRuKCJA DZIĘKI 
GRAFIce NA RAMIe 
„FlOAtING DOtS“
Wózek Helium można także 
spersonalizować dzięki 
jednemu z nowoczesnych 
wzorów na ramie (inspiro-
wanych najnowocześniejszą 
technologią przemysłu 
rowerowego). 

Minimalistyczna, 
ultranowoczesna konstrukcja 
wózka Helium schodzi na 
dalszy plan, aby to użytkownik 
znajdował się w centrum 
zainteresowania. Wózek 
powinien być dostosowany do  
indywidualnych potrzeb 
użytkownika, a także jego 
osobowości i stylu życia. 

// ZBUDUj SWÓj IMAGe 
Dostępnych jest 5 różnych stylów widelców i obręczy kółek 
przednich, naklejek, wporników oparć i tulei mocowania osi kół 

// UltRANOWOcZeSNe OpARcIe 
FReeStYle (OpcjONAlNIe)
To opcjonalne, innowacyjne oparcie 
montowane na wózku usuwa przeszkody na 
drodze do niezależności, zapewniając górnej 
części ciała pełen zakresu ruchu. 

Niepowtarzalny styl systemu oparć Freestyle 
nadaje wózkom Helium prawdziwą 
oryginalność. Obudowa oparcia z włókna 
węglowego to najlżejsze rozwiązanie, a 
obudowa aluminiowa w kolorze ramy 
zapewnia unikatowy wygląd. Oba 
rozwiązania poprawiają stabilność tułowia, 
dzięki czemu użytkownik może się cieszyć 
aktywnym życiem. 

// WYJĄTKOWY WYGLĄD 
Wybraną kolorystykę można dodatkowo podkreślić za pomocą 3 
anodowanych opcji kolorystycznych obręczy i piast tylnych kół 
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Wózek można skonfigurować pod kątem indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w 
formularzu zamówienia Helium. 

Opcje

// OSŁONY bOCZNE Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Wysoce zindywidualizowane i lekkie osłony boczne 
o wyjątkowym wyglądzie. 

// WIDelce jeDNORAMIeNNe

Jednoramienne widelce, szczególnie w połączeniu 
z kolorowymi widelcami aluminiowymi, zapewniają 
wózkowi niepowtarzalne wykończenie. 

// RĄCZKI DO PROWADZENIA DLA OPARć 
tYpU FReeStYle

Opcjonalne rączki do prowadzenia Freestyle można 
demontować, więc są dostępne zawsze, gdy są 
potrzebne. 

// OWAlNA RURKA OpARcIA

Z ergonomicznym uchwytem do unoszenia i 
przenoszenia. Lamówka tapicerki dostępna jest w 
5 opcjach kolorystycznych. 

// CIĄGI SuRGE® LT

Pasek z gumy Gripton na ergonomicznych, owalnych 
ciągach zapewnia maksymalnie pewny chwyt. 

// tApIceRKA SIeDZISKA clIp StYle

Lekkie rozwiązanie umożliwiające regulację 
siedziska. Możliwa jest regulacja naprężenia 
wszystkich pasów. 

// PODNÓżEK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Lekki i stylowy podnóżek z regulacją kąta 
nachylenia i głębokości. 

// pODWÓjNA BlOKADA OpARcIA pRZY 
ZŁOżENIu

Ta opcja blokuje złożone oparcie, co jest funkcją 
przydatną przy chowaniu wózka. 

// HelIUM pRO 

Helium Pro to wersja Helium ze spawaną 
ramą. Stała oś zapewnia najwyższy poziom 
sztywności i najlepsze właściwości jezdne. 
Aby dodatkowo zminimalizować  
konstrukcję, dostępne jest również  
spawane oparcie. 

// Z REGuLACJĄ 

Wózek Helium imponuje prostotą  
konstrukcji, a także licznymi opcjami 
regulacji. Nieskończenie wiele możliwości 
dostosowania środka ciężkości pozwala 
zmieniać właściwości jezdne od bardzo 
bezpiecznych ustawień po najwyższą 
zwrotność. Można także zmienić kąt 
nachylenia oparcia oraz precyzyjnie 
dostosować wysokość siedziska z tyłu o 
±10 mm, dzięki czemu wózek dopasowuje 
się do użytkownika. 

jeDeN DUcH 
dwie koncepcje

76



W celu uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o zapoznanie się z formularzem 
zamówienia na naszej stronie 
internetowej.
Broszura jest również dostępna w wersji 
PDF na www.Sunrise-Medical.pl 

Helium // wózek na ramie sztywnej

Maks. waga Użytkownika
125 kg (100 kg z kołami Proton, tapicerką clip style & owalnym 
oparciem)

Całkowita długość 910 mm

Całkowita wysokość 1120 mm

rama Helium & Helium Pro Maks. szerokość cofania 880 mm

Taliowanie 0 mm, 10 mm & 30 mm (z każdej strony) Maks. bezpieczne nachylenie 7° 

Kąt ramy 100° / 92° / 88° Kółka przednie 3“/4“/5“/6“

Szerokość siedziska 320 - 460 mm Koła tylne 24“/25“

Głębokość siedziska 340 - 480 mm waga wózka Od 6,4 kg dla Helium Pro; Helium od 6,8 kg

Wysokość siedziska z przodu 430 - 570 mm Waga po demontażu Od 4,8 kg

Wysokość siedziska z tyłu 370 -500 mm Waga najcięższej części 2,1 kg

Wysokość oparcia 250 - 450 mm Części demontowalne Koła tylne (demontowane tylko do trasportu)

Kąt pochylenia oparcia od -31° do +15° co 3.5° Kolory 32 kolory

Środek ciężkości (COG) Helium: standardowo 84 mm regulacja od 20 do 104 mm
Crash test 

Tak (testowany zgodnie z ISO 7176-19 z wyłączeniem ramy 
Helium Pro i oparcia freestyle)Pochylenie kół 0°, 3° 6° i 9°

Całkowita szerokość
SS + 170 mm (0°); SS + 230 mm (3°); SS + 290 mm (6°);  
SS + 350 mm (9°).  
Dla wybranych konfiguracji SS może wynieść 700 mm.

Transport bez Użytkownika Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)

Przeznaczenie i środowisko
Dla Użytkowników z ograniczoną mobilnością (dzieci & dorośli); 
produkt do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz.

dane tecHniczne

Sunrise Medical poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6 
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38  
Fax: +48 42 209 35 23 
E-Mail: pl@sunrisemedical.de 
www.Sunrise-Medical.pl


