
Valitse korkeatasoinen varustus tarpeesi mukaan

Quickie Jive R ja Quickie Jive F

Suorituskykyiset etu- ja 
takavetoiset Jivet
Riippumatta siitä valitsetko etu- vai 
takavetoisen Jiven, saat allesi suori-
tuskykyisen, turvallisen ja korkeata-
soisesti varustellun pyörätuolin.

Takavetoinen Jive R sopii vauhtihir-
muille, sillä sitä on helppo ajaa ja se 
käyttäytyy erinomaisesti kovassakin 
vauhdissa.

Etuvetoinen Quickie Jive F sopii 
erityisesti vaikeaan maastoon ja 
katukivetyksille. 



Takavetoisen Jive R:n painopiste on juuri oikeassa kohdassa 
istuimen alla ja siitä syystä tuoli pystyy stabiilina kovassakin 
kyydissä.  Tuoli on kova peli ulkona, mutta sisätiloissa sen eh-
doton etu on sen mataluus. Se sujahtaa pöytien alle sulavasti.

Molemmassa Jivessä on vakiona korkeatasoinen varustus, 
esimerkiksi Jay Comfort - istuin ja pääntuki. Valittavanasi on 
toki muitakin istuinjärjestelmiä.
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Quickie Jive R
Takavetoinen Jive R

Istuinsyvyys :                40 - 56 cm

Istuinleveys : 40 - 56 cm

Istuinkulma: 0°- 30°  

Istuinkorkeus: 43 - 50 cm

Selkäosan korkeus: 57 - 70 cm

Selkäosan kulmat: -10° - +40°

Runkovärit: punainen, sininen, hopea 

Kyynärnojan korkeus: 18 - 28 cm

Kokonaisleveys
64 - 66 cm 

Maksimi pituus sis. jalkatuen
118,5 - 121,5 cm

10 cm

Esteen ylityskyky  

 R:10° (18 %)
 F: 6° (11 %)

Maksimi rinteen jyrkkyys

Nopeus :                                   R: 6/ 10/ 13 km/h / F: 6/ 10 km/h

Ajomatka:                                 40 km  

Akut:                                         60 Ah / lisävar. 72 Ah

Kääntösäde:                             R: 100 cm /  F: 70 cm

Kokonaispaino alkaen:             115 - 145 kg (sis. akut)

Maksimi käyttäjäpaino:             160 kg

Elektroniikka:                            VR2 / lisävar. R-Net

Törmäystestaus:                       ISO 7176-19, 6-piste kiinnityksellä

Quickie Jive F
 

Jos haluat vähän enemmän potkua ylämäkiin tai hanka-
laan maastoon, valintasi on etuvetoinen Jive F. Se pärjää 
hyvin esimerkiksi katukivetyksillä ja on isokokoisen henki-
lön ykkösvaihtoehto, kun hankitaan sähköpyörätuolia.

Suorituskykyä ja yksilöllisyyttä
Ajoelektroniikassa riittää vääntöä molemmissa malleissa ja 
saatavana on kaikki moottoroidut optiot. Mikäli tarvitsemaa-
si yhdistelmää ei saa standardiratkaisuna, voi tehtaamme 
rakentaa sen Built4me- erikoisratkaisuna. 


