
Motus CV / CS
Wszechstronny w aktywnym użytkowaniu

Dostępny:  
Lato 2021!



Nowy Motus charakteryzuje się nowym 
wyglądem oraz licznymi udoskonaleniami.
Zoptymalizowana masa wynosząca od 11,6 kg
(model CS) oraz całkowicie przeprojektowane
boczki to tylko dwie z najważniejszych cech. 

Nowa wersja z tymi samymi sprawdzonymi funkcjami
Motus został całkowicie przerobiony, ale nadal jest dostępny w tych 
samych wariantach co wcześniej. Dzięki temu powstały modele, które 
są zoptymalizowane pod kątem niskiej wagi i można je dostosować do 
indywidualnych potrzeb. Motus CS ma kompaktową konstrukcję ze 
zintegrowanym podnóżkiem i pojedynczą płytą podnóżka,
Motus CV występuje z dzielonymi, zdejmowanymi podnóżkami.

Tworząc nowego Motusa wykorzystano sprawdzone komponenty 
wózków, które do tej pory były w ofercie Ottobock. Dzięki temu 
powstały całkiem nowe funkcje, przy jednoczesnym pozytywnym 
wpływie na logistykę i dostępność części zamiennych.

Pozostałe modele Motusa
Oprócz dwóch wariantów CS i CV do aktywnego stosowania, nowa 
gama produktów Motus obejmuje również produkty znane jako modele 
oparte na wskazaniach i potrzebach pacjenta.
Motus XXL (nr artykułu 480F61=2_AA05_C) charakteryzuje się  
wzmocnionymi komponentami i większym wyborem szerokości  
i głębokości siedziska, dzięki czemu nadaje się dla użytkowników  
o wadze do 140 kg.

Z kolei wariant Motus HEMI (nr artykułu 480F61=2_AA04_C)
został zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach po udarze 
mózgu. Wyposażono go więc w specjalne udogodnienia, np. napęd lub 
hamulec na jedną ręką, korytkowe podłokietniki pod przedramiona 
oraz tak skonstruowano ramę wózka, by ułatwić użytkownikom 
napędzanie go za pomocą stóp.

Dane techniczne Motus CV Motus CS Motus HEMI Motus XXL

Szerokość całkowita 505 – 680 mm 505 – 680 mm 505 – 755 mm 655 – 755 mm

Długość całkowita 805 – 1,155 mm 805 – 1,155 mm 805 – 1,155 mm 865 – 1,155 mm

Wysokość całkowita 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm

Głębokość siedziska 360 – 540 mm 360 – 540 mm 360 – 540 mm 420 – 540 mm

Szerokość siedziska 355 – 480 mm 355 – 480 mm 355 – 555 mm 505 – 555 mm

Wysokość przodu siedziska 380 – 550 mm 380 – 550 mm 380 – 550 mm 380 – 550 mm

Wysokość tyłu siedziska 360 – 520 mm 360 – 520 mm 360 – 520 mm 360 – 520 mm

Kąt siedziska 10 – 100 mm 10 – 100 mm 10 – 100 mm 10 – 100 mm

Kąt Camber 0° do 4° 0° do 4° 0° do 4° 0°

Kąt oparcia 0° do 30° 0° do 30° 0° do 30° 0° do 30°

Wysokość oparcia 300 – 500 mm 300 – 500 mm 300 – 500 mm 300 – 500 mm

Długość podudzia 340 – 550 mm 340 – 550 mm 340 – 550 mm 340 – 550 mm

Rozmiar po złożeniu 270 – 330 mm 270 – 330 mm 270 – 330 mm 270 – 330 mm

Maksymalna nośność 125 kg 125 kg 140 kg 140 kg

Waga całkowita 11,9 – 20,2 kg 11,6 – 19,9 kg 11,8 – 20,7 kg 12,8 – 20,7 kg

• Nowy boczek z podłokietnikiem

•  Wolna przestrzeń na kończyny dolne

•  Nowy aluminiowy boczek z osłoną chroniącą ubranie 
przed zabrudzeniem

•  Nowy adapter

•  Nowe mocowanie widelca

•  Boczek z włókna węglowego z osłoną chroniącą 
ubranie przed zabrudzeniem



Motus CS
Numer artykułu: 480F61=2_AA03_C

Konfigurowany, adaptacyjny i składany wózek manualny ze 
zintegrowanymi podnóżkami i pojedynczą płytą podnóżka

Cechy szczególne
• Aluminiowa rama z potrójnym krzyżakiem
• Tapicerka z regulacją oparcia
• Regulowane na wysokość rurki oparcia
• Boczki z osłoną chroniącą ubranie przed zabrudzeniem
• Hamulec na wysokości kolan
• Koła napędowe z oponami 1"
• Felgi dwuścienne z szybkozłączami
• Płytki podnóżka z regulacją kąta
• Odchylane do boku podnóżki
• Dopuszczony do transportu w pojazdach do przewozu 

osób z ograniczoną możliwością poruszania się  
(zgodnie z ISO 7176-19)

Opcje dodatkowe
• Regulacja kąta oparcia 30°
• Stolik
• Hamulec do obsługi jedną ręką
• Odchylana do boku płyta podnóżka
• Hamulec nożycowy
• Uchwyt na kule
• Dostępnych wiele kolorów ramy

Motus CV
Numer artykułu: 480F61=2_AA02_C 

Adaptacyjny, składany wózek manualny  
o modularnym designie, ze zdejmowanymi 
podnóżkami

Cechy szczególne
• Aluminiowa rama z potrójnym krzyżakiem
• Boczki z osłoną chroniącą ubranie przed 

zabrudzeniem
• Hamulec na wysokości kolan
• Koła napędowe z oponami 1"
• Felgi dwuścienne z szybkozłączami
• Płytki podnóżka z regulacją kąta
• Odchylane do boku podnóżki
• Dopuszczony do transportu w pojazdach do 

przewozu osób z ograniczoną możliwością 
poruszania się (zgodnie z ISO 7176-19)

Opcje dodatkowe
• Regulacja kąta oparcia 30°
• Stolik
• Hamulec do obsługi jedną ręką
• Hamulec nożycowy
• Uchwyt na kule
• Dostępnych wiele kolorów ramy



www.ottobock.pl

Otto Bock Polska Sp. z o.o.  
ul. Koralowa 3 • 61-029 Poznań  
Tel.: +48 61 6538 250  

Zajrzyj na nasz profil i polub nas: 
    Ottobock          
    ottobock_poland
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Skontaktuj się z naszym specjalistą w zależności od 
rejonu Polski, w którym mieszkasz:

 
Polska północno-zachodnia:
Piotr Skrzyński, tel. 605 050 255
 
Polska północno-wschodnia:
Wojciech Kozakiewicz, tel. 724 904 906
 
Polska południowo-zachodnia:
Kamil Grącki, tel. 661 995 933
 
Polska Południowo-wschodnia:
Wojciech Szelejak, tel. 601 730 051


