
Motus CV / CS
A polivalência para uso ativo

Informação para técnicos



A nova Motus apresenta um design renovado 
e uma infinidade de melhorias. O peso otimi-
zado, a partir de 11,6 kg (modelo CS), e os 
resguardos laterais e protetores de roupa 
completamente redesenhados são apenas dois 
dos aspetos mais destacados.  

Completamente atualizada com as mesmas características
A Motus foi renovada por completo, mas continua a estar disponível nas 
mesmas variantes que anteriormente. O resultado são modelos otimizados 
para um peso reduzido e que podem ser adaptados às necessidades indi-
viduais. A Motus CS tem um design compacto com um chassis anterior 
rígido e um patim único, e a Motus CV com patins em duas peças e 
destacáveis.  
 
Uma combinação inteligente de componentes da gama existente da Ottob-
ock e características de novo desenvolvimento criam uma experiência de 
produto completamente nova e otimizam a logística no armazém, bem 
como a gestão de peças de substituição. 

Outros modelos de Motus
Além das duas variantes CS e CV para uso ativo, a nova gama de produtos 
Motus também inclui modelos baseados em indicações.  
A Motus XXL (ref. 480F61=2_AA05_C) conta com componentes reforçados 
e uma maior seleção de larguras e profundidades de assento que a tornam 
adequada para utilizadores com um peso de até 140 kg.  
 
Entetanto, a variante Motus HEMI (ref. 480F61=2_AA04_C) foi desenhada 
especialmente para as necessidades dos utilizadores após um AVC. A Motus 
HEMI apoia estas necessidades com opções especiais, por exemplo, para 
operar as rodas ou o travão com uma só mão, suportes de antebraço hemi-
plégicos, e diferentes formas de facilitar aos utilizadores a propulsão da 
cadeira de rodas com os pés.

Dados técnicos Motus CV Motus CS Motus HEMI Motus XXL

Largura total 505 – 680 mm 505 – 680 mm 505 – 755 mm 655 – 755 mm

Comprimento total 805 – 1,155 mm 805 – 1,155 mm 805 – 1,155 mm 865 – 1,155 mm

Altura total 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm 670 – 1,100 mm

Profundidade assento 360 – 540 mm 360 – 540 mm 360 – 540 mm 420 – 540 mm

Largura assento 355 – 480 mm 355 – 480 mm 355 – 555 mm 505 – 555 mm

Altura anterior assento 380 – 550 mm 380 – 550 mm 380 – 550 mm 380 – 550 mm

Altura posterior assento 360 – 520 mm 360 – 520 mm 360 – 520 mm 360 – 520 mm

Ângulo de assento 10 – 100 mm 10 – 100 mm 10 – 100 mm 10 – 100 mm

Inclinação roda traseira 0° a 4° 0° a 4° 0° a 4° 0°

Inclinação encosto 0° a 30° 0° a 30° 0° a 30° 0° a 30°

Altura encosto 300 – 500 mm 300 – 500 mm 300 – 500 mm 300 – 500 mm

Comprimento tibial 340 – 550 mm 340 – 550 mm 340 – 550 mm 340 – 550 mm

Tamanho dobrada 270 – 330 mm 270 – 330 mm 270 – 330 mm 270 – 330 mm

Carga máxima 125 kg 125 kg 140 kg 140 kg

Peso total 11.9 – 20.2 kg 11.6 – 19.9 kg 11.8 – 20.7 kg 12.8 – 20.7 kg

• Resguardo lateral de carbono com protetor de roupa

• Novo apoio de braço curto

•  Espaço para pés aumentado

• Resguardo lateral de alumínio com protetor de roupa

•  Novo adaptador vertical para roda traseira

•  Novo adaptador de roda dianteira



Motus CS
Referência 480F61=2_AA03_C

Cadeira de rodas adaptável dobrável com chassis anterior 
fechado e patim único fixo.

Características do produto
• Chassis tubular de alumínio com cruzeta tripla
• Estofo de encosto adaptável 
• Tubos de encosto reguláveis em altura
• Resguardos laterais com protetor de roupa
• Travão com manípulo ao nível do joelho
• Rodas traseiras com pneus de 1"
• Jantes ocas com eixos de extração rápida
• Patim único, com placa regulável em ângulo
• Homologado para o transporte em VTD    

(segundo ISO 7176-19)

Opções adicionais
• Encosto regulável em ângulo, 30º
• Mesa de terapia
• Travão com manípulo ao nível do joelho para operação 

com uma só mão
• Placa de patim articulada
• Travão de tesoura
• Porta bengala
• Numerosas cores de chassis disponíveis

Motus CV
Referência 480F61=2_AA02_C 

Cadeira de rodas adaptável dobrável com design 
modular e patins destacáveis.

Características do produto
• Chassis tubular de alumínio com cruzeta tripla
• Resguardos laterais com protetor de roupa
• Travão com manípulo ao nível do joelho
• Rodas traseiras com pneus de 1"
• Jantes ocas com eixos de extração rápida
• Patins em duas peças, placas reguláveis em 

ângulo
• Suportes de patim articulados
• Homologado para o transporte em VTD   

(segundo ISO 7176-19)

Opções adicionais
• Encosto regulável em ângulo, 30º
• Mesa de terapia
• Travão com manípulo ao nível do joelho para 

operação com uma só mão
• Travão de tesoura
• Porta bengala
• Numerosas cores de chassis disponíveis



www.ottobock.es
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