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Zenit R
Czysta efektywność
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Cechy szczególne:
• stylowy, kon� gurowalny, 

wysokiej klasy wózek na sztywnej ramie
• stworzony z wysokiej jakości materiałów 

dla zachowania niskiej wagi
• doskonała stabilność i łatwość obsługi
• elastycznie regulowany lub spawany 

według preferencji pacjenta
• opcjonalnie zestaw z felgą koła tylnego 

i przedniego widelca w kolorach sparkle light orange, 
marine blue, candy red i sparkle granny smith

Zenit R: 
stabilny, 
elastyczny, 
efektywny
Dzięki wykorzystaniu wyselekcjonowanych 
materiałów i komponentów zmniejszających 
wagę, nasz nowy, wysokiej klasy produkt 
w segmencie sztywnej ramy zapewnia 
wyjątkowo skuteczne przeniesienie siły 
napędowej.
Wózek dla osób aktywnych, ze sportowym 
zacięciem, ceniących sobie dobry design.
Zenit R jest dostępny w wersji aluminiowej, 
z włókna węglowego oraz spawanej - CLT.
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Aluminium Włókno węglowe*

* Nie dostępny dla wersji CLT

Materiał

White RAL 9016 Jet black RAL 9005 Jet black matte

Sparkle light orange

Ice blue

Candy red

Sky blue

Vinho sparkle

Marine blue

Sparkle granny-smith

Shimano matte

Brilliant silver Anthracite metallic

Gold matte

Violet matte

Anthracite matte

Orange matte

Blue matte

Black matte

Red matte

Green matte

Kolory anodowane*

Kolory RAL (lakierowane proszkowo) 

Kolory (lakierowane proszkowo) 

Zenit R CLT
Dzięki trwale zespawanym elementom, wersja CLT cechuje 
się niską wagą i wysoką stabilnością, wpływa to na 
maksymalizację wydajności przenoszenia siły i dynamikę jazdy. 

Cechy szczególne:
•  Trwale spawane elementy:

– oparcie 
– adapter koła tylnego (możliwość regulacji +-12 mm) 
– mocowanie hamulca  
– mocowanie kół przednich 
– długość podudzi (opcjonalnie regulowana)
– mocowanie boczków 

Zenit R aluminium / carbon
Liczne możliwości regulacji wózka Zenit R umożliwiają jego 
indywidualne dopasowanie. Sztywna rama wózka została 
zoptymalizowana aby zapewnić nową jakość mobilności.

Cechy szczególne
• Środek regulacji ciężkości w dół do milimetra  
• Regulowana wysokość siedziska i długość podudzi 
• Regulowany kąt oparcia 
• Regulowane ustawienia kółek przednich  
• Składane oparcie, tapicerka z regulacją napięcia oraz 

składane uchwyty rączek do pchania. 

Dane techniczne CLT Aluminium/włókno węglowe
Długość całkowita 640 – 1,040 mm 640 – 1,040 mm
Szerokość całkowita 495 – 710 mm 495 – 710 mm
Wysokość całkowita 620 – 1,050 mm 620 – 1,050 mm
Szerokość siedziska 320 – 460 mm 320 – 460 mm
Głębokość siedziska 360 – 500 mm 360 – 500 mm
Przednia wysokość siedziska 380 – 540 mm 380 – 540 mm
Tylna wysokość siedziska 370 – 500 mm 370 – 500 mm
Wysokość oparcia 250 – 500 mm 250 – 500 mm
Długość podudzi 280 – 510 mm 280 – 510 mm
Kąt zgięcia przodu ramy 75° / 85° 75° / 85°
Nośność całkowita 100  kg 120 kg
Waga wózka od 7.4 kg 8.5 kg

Waga transportowa bez kół 
tylnych 4.9 kg 6.0 kg



www.ottobock.pl
   Znajdź nas na Facebooku   
www.facebook.com/Otto.Bock.Polska 
   Instagram.com/Ottobock_Poland   Instagram.com/Ottobock_Poland ©
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Otto Bock Polska Sp. z o.o.
ul. Koralowa 3
61-029 Poznań / Polska


