
Juvo B4
Dla większej swobody

Kompaktowy model otwierający rodzinę wózków Juvo, oferuje wysoki 
stopień dopasowania do potrzeb użytkownika. Dzięki modularnej 
konstrukcji i możliwym opcjom, można stworzyć wózek nowoczesny 
i indywidualnie dostosowany. Wysokiej jakości komponenty, takie jak 
system siedziska VAS lub panel sterujący TEN° mogą stanowić jego 
elementarne wyposażenie.

Zalety
• prosta i trwała konstrukcja
• kompaktowy design odpowiedni do 

codziennego użytku
• amortyzacja ramy zapewnia komfort 

jazdy
• możliwa indywidualna kon� guracja 

według potrzeb użytkownika
• łatwa obsługa i serwis
• silniki high-performance



� panel sterujący TEN°

� Bagażnik �  gniazdo USB �  Pomoc do pokonywania krawężników

�  akumulatory�  magnetyczne oświetlenie LED

Dane techniczne

Prędkości 6 / 7.2 / 10 km/h

Pojemność baterii AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)
Gel 63 Ah (C5), 74 Ah (C20)

Zasięg (wg ISO7176-4)
do 35 km z akumulatorami AGM 53 Ah (C5), 62 Ah (C20)
do 45 km z akumulatorami żelowymi 63 Ah (C5), 
74 Ah (C20)

Sterownik VR2 lub TEN°

Maksymalne obciążenie 160 kg

Wysokość przeszkody jaką wózek może pokonać 50 mm, opcjonalnie 85 lub 90 mm

Nominalny kąt natarcia 7° (12%)

Szerokość całkowita 585 – 595 mm

Minimalny promień skrętu 800 mm

Wysokość siedziska (w zależności od jego rodzaju) 410 – 570 mm

Szerokość siedziska 340 – 560 mm

Głębokość siedziska 340 – 580 mm

Regulacja kąta oparcia
-9° do +30° mechaniczna
-5° do +30° mechaniczna (siłownik gazowy)
lub 0° do +30° elektryczna

Regulacja kąta siedziska 20°/45° elektryczna

Kąt siedziska -3° / 0° / 3° / 6° / 9°

Wysokość oparcia 370 – 550 mm

Wysokość podłokietników 200 – 400 mm

Długość podudzia 150 – 540 mm

Maksymalny czas ładowania 12 h

Waga bez użytkownika  od 93.5 kg

Cechy szczególne
• panel sterujący TEN°  z obudową w różnych 

kolorach
• system siedziska VAS
• mechanizm regulacji wysokości i kąta 

siedziska (35 cm i 45°)
• gniazdo USB, np. do ładowania telefonu
• bagażnik
• połączenie do Dahl Docking System
• żyroskop

Wyposażenie dodatkowe
• panel sterujący VR2
• silniki performance o high-performance
• pełna amortyzacja ramy
• modularne systemy siedzisk (standardowe 

dostępne w 4 rozmiarach, VAS, Contour)
• różne kombinacje kół: 14"/10", 14"/9" i 

12"/8"
• mechaniczna regulacja kąta siedziska (20°) 

i elektryczna regulacja kąta siedziska 
(20°/45°)

• elektryczna regulacja kąta oparcia (30°)
• elektrycznie podnoszone podnóżki 

(90° do 170°)
• zestaw do transportu 

(zgodnie z ISO 7176-19)
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Otto Bock Polska Sp. z o.o.
ul. Koralowa 3
61-029 Poznań / Polska

www.ottobock.pl
   Znajdź nas na Facebooku   
www.facebook.com/Otto.Bock.Polska 
   Instagram.com/Ottobock_Poland   Instagram.com/Ottobock_Poland


