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Pedido

Kimba ver página 4

Kimba unidade de assento ver página 13

Kimba chassis de exteriores ver página 19

Kimba Cross ver página 22

Kimba Inline ver página 24

Kimba Home ver página 25

Kimba - chassis de interiores ver página 27

Robby maca de banho ver página 28

Kimba unidade de assento Kimba chassis de exteriores  Kimba Cross

Kimba Home Kimba chassis para interiores Robby maca de banho

Kimba Inline

Kimba

Família Kimba

Produtos para combinações
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Tamanho da criança Dimensão Kimba Neo 
tamanho 1

Dimensão Kimba Neo 
tamanho 2

Comprimento do encosto 410 - 610 560 - 700

Profundidadee do assento 190 - 310 (140 encurtado) 240 - 400

Comprimento tibial 190 - 310 (122 encurtado) 200 - 370

Capacidade de carga
Unidade de assento: 40 kg*
Chassis de exterior: 55 kg

     a) Peso do utilizador

     b)  Equipamento médico

* Com a opção “patim regulável em ângulo para comprimento tibial curto“, a carga máxima é reduzida para 35 kg. 
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Kimba
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Kimba
Referência: 470G71=5_AA04_C

Equipamento de série
•  Assento e encosto
•  Largura e profundidadee de assento, altura 

de encosto e comprimento tibial reguláveis 
progressivamente

•  Inclinação de assento, ângulo de encosto e 
de joelhos reguláveis progressivamente.

•  Mecanismo de libertação rápida do assnto 
melhorado

•  Posição do assento na direção da marcha e 
contra a mesma

•  Patim standard rebatível para cima. 
•  Suportes laterais
•  Suportes de anca reguláveis
•  Cor de chassis: preto
•  Cor do estofo: cinza
•  Chassis de exterior dobrável em alumínio de 

alta resistência
•  Suspensão do eixo traseiro otimizada
•  Punho com roda dentada, regulável em 

altura
•  Ativação da basculação de assento no 

chassis
•  Espaço de armazenagem integrado (também 

se pode utilizar como plataforma para 
respiradores)

•  Bloqueio automático do mecanismo de 
dobra

•  Adaptação de assento otimizada com 
limitação da basculação

•  Pneus EVA com travão de fricção
•  Rodas dianteiras 7“ com bloqueio de dire -

ção integrado
•  Pontos de ancoragem para transporte em 

VTD

Todos os preços em EUR,
PVP recomendado, válido de 01/07/2022 a
31/12/2022, IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

A imagem inclui acessórios

 Orçamento  Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Unidade de assento

KC01 Tamanho 1 (a partir de aprox. 1 a 6 anos) 1.473.-

KC02 Tamanho 2 (a partir de aprox. 4 a 10 anos) 1.609.-

Inserção de encosto e apoio de cabeça

KD01 Standard –

KD02 Com apoio de cabeça integrado e suporte lateral leve 283.-

KD03B/KD03
Apoio de cabeça 
(regulável lateralmente) incluído montado

225.-

KL01 B
Apoio de cabeça côncavo, S 
(inclui suporte;  enviado em conjunto com um encosto curto)

337.-

KL02 B
Apoio de cabeça côncavo, M 
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto)

344.-

KL03 B
Apoio de cabeça lateral, S 
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto )

495.-

KL06 B
Apoio de cabeça lateral regulável, M
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto)

495.-

KL05 B
Suporte para apoio de cabeça 
(enviado em conjunto com um encosto curto)

207.-

Estofo almofadado

KD00
Sem estofo almofadado (para o ajuste pessoal do assento e do 
estofo)

–

KD41B Estofo almofadado, incluído –

KD41 Estofo almofadado, montado consultar

Inserção

KD33B Inserção de estofo cinza 117.-

KD34B Inserção de estofo turquesa 117.-

KD35B Inserção de estofo rosa 117.-

KD36B Inserção de estofo verde 117.-
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Cintos pélvicos

KP02B/KP02
Cinto pélvico,
almofadado incluído montado

80.-/95.-

KP18B/KP18

Cinto pélvico de quatro pontos, 
com �velas de plástico
(largura: 2,5 cm; comprimento: 100 
cm)

incluído montado
143.-/158.-

KP06B/KP06 Separador de pernas
incluído montado

84.-/99.-

KP15B/KP15

Cinto pélvico pediátrico, com �ve -
las
(largura: 2,5 cm; comprimento: 100 
cm)

incluído montado
143.-/151.-

Suportes de peito e ombros

KP16B/KP16
Arnês para ombros
Tamanho S incluído montado

234.-/242.-

KP17B/KP17
Arnês para ombros
Tamanho M incluído montado

232.-/240.-

KP19B/KP19
Arnês para peito e ombro
Tamanho S incluído montado

216.-/225.-

KP20B/KP20
Arnês para peito e ombro
Tamanho M incluído montado

215.-/224.-

KP21B/KP21 Arnês para esterno, �no
incluído montado

198.-/206.-

KP22B/KP22
Arnês dinâmico
Tamanho XS incluído montado

207.-/215.-

KP23B/KP23
Arnês dinâmico
Tamanho S incluído montado

217.-/226.-

KP24B/KP24
Arnês dinâmico
Tamanho M incluído montado

218.-/227.-

KP03B/KP03
Cinto de quatro pontos, 
almofadado incluído montado

146.-/152.-

KP05B/KP05

Cinto de cinco pontos,
�vela pequena  
(recomendado para unidade de 
assento tamanho 1)

incluído montado
161.-/175.-

KP04B/KP04
Cinto de cinco pontos,
�vela grande incluído montado

147.-/162.-

KP10B/KP10 Colete de posicionamento
incluído montado

113.-/128.-
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Pré-montagem

KP14 Kit de montagem correia/colete, montado 37.-

Suportes torácicos

KD04B/KD04 Suporte torácico
incluído montado

113.-/128.-

KD31B
Suportes torácicos laterais 
articulados

493.-

KD10B Almofada para apoio lombar 126.-

KD11B Apoio para nuca 85.-

KC10
Redutor de profundidade de assento 
(Profundidade de assento possível até 14 cm)

143.-

KC13B
Inserção de assento pequena 
(estofo espaçador cinza, apenas tamanho 1) 141.-

Apoios de braço

KE01 Apoio de braço, standard 133.-

KE02
Apoio de braço Alto / Baixo, regu -
lável

188.-

Mesa de terapia

KS01B

Mesa de terapia, cinza  
(apenas utilizável no sentido da marcha, em combi -
nação com KE 02 “Apoio de braço alto/baixo” com o 
ajuste mais baixo)

272.-

KS02B

Mesa de terapia, transparente  
(apenas utilizável no sentido da marcha, em combi -
nação com KE 02 “Apoio de braço alto/baixo” com o 
ajuste mais baixo)

440.-
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Patins

KB03
Patim, standard
(a partir de CT 19 cm)

–

KB05
Regulável em ângulo
(a partir de CT 19 cm)

113.-

KB10

Regulável em ângulo para compri -
mento tibial curto
(apenas para tamanho 1, a par tir de CT 
14 cm)

113.-

Acessórios de patins

KB08B/KB08 Placa anti-derrapante
incluído montado

27.-/34.-

KB09B Estofo almofadado 79.-

KB12B Sandálias 138.-

KB07B
Cintos para pés com fecho de vel -
cro e almofada para peito do pé

34.-

KC06B/KC06
Taco abdutor tamanho 1, apenas 
para assento tamanho 1,
(C 9 cm × L 6 cm × A 9 cm) incluído montado

134.-/140.-

KC07B/KC07
Taco abdutor tamanho 2 
(C 10 cm × L 7,5 cm × A 10 cm) incluído montado

140.-/146.-

KC08B/KC08
Taco abdutor tamanho 3, apenas 
para assento tamanho 2
(C 12 cm × L 9 cm × A 10 cm) incluído montado

146.-/152.-

Capota

KW13
Capota em mistura de cinzas com 
o interior em cinza, inclui 
adaptador e protetor de chuva

341.-
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Sacos

KW01B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho S

347.-

KW02B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho M

355.-

KW03B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho L

392.-

Acessórios de assento

KQ04B
Arco dianteiro com estofo almofa -
dado 71.-

KD20 Limitador do ângulo traseiro 27.-

KW04B Capa impermeável  cinza 79.-

KD12B Revestimento para incontinência 170.-
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Chassis para exteriores

KA01 Tamanho 1 (a partir de aprox. 1 a 6 anos) 1.946.-

KA05 Tamanho 2 (a partir de aprox. 4 a 10 anos) 2.092.-

Cor de chassis

013 Preto mate RAL 9005

023 Branco RAL 9016

Autocolantes re�etores

KA13 Desenho „clássico“ 47.-

KA14 Desenho „desportivo“ 70.-

Clássico Desportivo

Cor dos autocolantes re�etores

Cinza

Verde

Turquesa
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Rodas

KF03 EVA maciças -

KF04 Pneumáticas 65.-

Roda traseira

KG01 Standard -

KG02 Com travão de fricção para acompanhante 374.-

Acessórios

KA07B Almofadado para chassis, par 47.-

KS03B Buggy board 187.-

KA08 Auxiliar de inclinação, esq. 37.-

KA12 Auxiliar de inclinação, dir. 37.-

KS14B Banda de �xação 23.-

Acessórios gerais

KS07B Porta-copos 28.-

KS13B

Bolsa para fraldas mistura de cinzas 
(Inclui vários acessórios como tapete para mudar fraldas, 
compartimento para chupeta, bolsa térmica para biberões 
e vários bolsos especiais com velcro e fecho de correr)

188.-
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Kimba unidade de assento

Kimba chassis para exteriores Kimba Cross

Kimba Home Kimba chassis para interiores

Robby maca de banho

Kimba Inline

Produtos para combinações

Chassis para exteriores

Chassis para interiores

Outros

Unidade de assento
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Kimba
Unidade de 
assento
Carga máx. permitida: 40 kg
Referência: 470G71=5_AA02_C

Equipamento de série
•  Assento e encosto
•  Largura e profundidade de assento, altura 

de encosto e comprimento tibial reguláveis 
progressivamente

•  Inclinação de assento, ângulo de encosto e 
de joelhos reguláveis progressivamente

•  Mecanismo de libertação rápida do assnto 
melhorado

•  Posição do assento na direção da marcha e 
contra a mesma

•  Patim standard rebatível para cima. 
•  Suportes laterais
•  Suportes de anca reguláveis
•  Cor de chassis: preto
•  Cor do estofo: cinza

Todos os preços em EUR,
PVP recomendado, válido de 01/07/2022 a
31/12/2022, IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

A imagem inclui acessórios

Tamanhos

KC01 Tamanho 1 (a partir de aprox. 1 a 6 anos) 1.473.-

KC02 Tamanho 2 (a partir de aprox. 4 a 10 anos) 1.609.-

Aviso:
Este produto pode ser combinado com os chassis para exteriores Kimba 470G71=5_AA03_C, Kimba Cross e Kimba 
Inline e também com os chassis para interiores Kimba Home e Kimba .
Por favor, preencha as folhas de pedido correspondentes em separado.

 Orçamento  Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Inserção de encosto  e a poio de cabeça

KD01 Standard –

KD02 Com apoio de cabeça integrado e suporte lateral leve 283.-

KD03B/KD03
Apoio de cabeça 
(regulável lateralmente) incluído montado

225.-

KL01 B
Apoio de cabeça côncavo, S 
(inclui suporte;  enviado em conjunto com um encosto curto)

337.-

KL02 B
Apoio de cabeça côncavo, M 
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto)

344.-

KL03 B
Apoio de cabeça lateral, S 
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto )

495.-

KL06 B
Apoio de cabeça lateral regulável, M
(inclui suporte; enviado em conjunto com um encosto curto)

495.-

KL05 B
Suporte para apoio de cabeça
(enviado em conjunto com um encosto curto)

207.-

Estofo almofadado

KD00
Sem estofo almofadado 
(para o ajuste pessoal do assento e do estofo)

–

KD41B Estofo almofadado , incluído –

KD41 Estofo almofadado , montado consultar

Inserção

KD33B Inserção de estofo cinza 117.-

KD34B Inserção de estofo turquesa 117.-

KD35B Inserção de estofo rosa 117.-

KD36B Inserção de estofo verde 117.-
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Cintos pélvicos

KP02B/KP02
Cinto pélvico,
almofadado incluído montado

80.-/95.-

KP18B/KP18

Cinto pélvico de quatro pontos, 
com �velas de plástico
(largura: 2,5 cm; comprimento: 100 
cm)

incluído montado
143.-/158.-

KP06B/KP06 Separador de pernas
incluído montado

84.-/99.-

KP15B/KP15

Cinto pélvico pediátrico, com �ve -
las
(largura: 2,5 cm; comprimento: 100 
cm)

incluído montado
143.-/151.-

Suportes de peito e ombros

KP16B/KP16
Arnês para ombros
Tamanho S incluído montado

234.-/242.-

KP17B/KP17
Arnês para ombros
Tamanho M incluído montado

232.-/240.-

KP19B/KP19
Arnês para peito e ombro
Tamanho S incluído montado

216.-/225.-

KP20B/KP20
Arnês para peito e ombro
Tamanho M incluído montado

215.-/224.-

KP21B/KP21 Arnês para esterno, �no
incluído montado

198.-/206.-

KP22B/KP22
Arnês dinâmico
Tamanho XS incluído montado

207.-/215.-

KP23B/KP23
Arnês dinâmico
Tamanho S incluído montado

217.-/226.-

KP24B/KP24
Arnês dinâmico
Tamanho S incluído montado

218.-/227.-

KP03B/KP03
Cinto de quatro pontos, 
almofadado incluído montado

146.-/152.-

KP05B/KP05

Cinto de cinco pontos,
�vela pequena  
(recomendado para unidade de 
assento tamanho 1)

incluído montado
161.-/175.-

KP04B/KP04
Cinto de cinco pontos,
�vela grande incluído montado

147.-/162.-

KP10B/KP10 Colete de posicionamento
incluído montado

113.-/128.-
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Pré-montagem

KP14 Kit de montagem correia/colete, montado 37.-

Suportes torácicos

KD04B/KD04 Suportes torácicos
incluído montado

113.-/128.-

KD31B
Suportes torácicos laterais 
articulados

493.-

KD10B Almofada para apoio lombar 126.-

KD11B Apoio para nuca 85.-

KC10
Redutor de profundidade do as -
sento (Profundidade de assento 
possível até 14 cm)

143.-

KC13B

Inserção de assento pequena, 
(estofo espaçador cinzento, apenas 
tamanho 1)

141.-

Apoios de braço

KE01 Apoio de braço, standard 133.-

KE02
Apoio de braço Alto / Baixo, regu -
lável

188.-

Mesa de terapia

KS01B

Mesa de terapia, cinza
(apenas utilizável no sentido da marcha, em combi -
nação com KE 02 “Apoio de braço alto/baixo” com o 
ajuste mais baixo)

272.-

KS02B

Mesa de terapia, transparente
(apenas utilizável no sentido da marcha, em combi -
nação com KE 02 “Apoio de braço alto/baixo” com o 
ajuste mais baixo)

440.-
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Patins

KB03 Standard (a partir de CT 19 cm) –

KB05
Regulável em ângulo  (a partir de 
CT 19 cm)

113.-

KB10

Regulável em ângulo para compri -
mento tibial curto
(apenas para tamanho 1, a partir de  CT 
14 cm)

113.-

Acessórios de patins

KB08B/KB08 Placa anti-derrapante
incluído montado

27.-/34.-

KB09B Estofo almofadado 79.-

KB12B Sandálias 138.-

KB07B
Cintos para pés com fecho de vel -
cro e almofada para peito do pé

34.-

KC06B/KC06
Taco abdutor tamanho 1, apenas 
para assento tamanho 1,
(C 9 cm × L 6 cm × A 9 cm) incluído montado

134.-/140.-

KC07B/KC07
Taco abdutor tamanho 2 
(C 10 cm × L 7,5 cm × A 10 cm) incluído montado

140.-/146.-

KC08B/KC08
Taco abdutor tamanho 3, apenas 
para assento tamanho 2
(C 12 cm × L 9 cm × A 10 cm) incluído montado

146.-/152.-

Capota

KW13
Capota em mistura de cinzas com 
o interior em cinza, inclui 
adaptador e protetor de chuva

341.-
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Sacos

KW01B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho S

347.-

KW02B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho M

355.-

KW03B
Saco de Verão/Inverno
Tamanho L

392.-

Acessórios assento

KQ04B
Arco dianteiro com estofo almofa -
dado 71.-

KD20 Limitador do ângulo traseiro 27.-

KW04B Capa impermeável cinza 79.-

KD12B Revestimento para incontinência 170.-
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Kimba Chassis 
de exteriores
Carga máx. permitida: 55 kg  
(incluíndo a unidade de assento)

Referência 470G71=5_AA03_C

Equipamento de série
•  Chassis de exteriores dobrável em alumínio 

de alta resistência
•  Suspensão do eixo traseiro otimizada
•  Punho com roda dentada, regulável em 

altura
•  Ativação da basculação de assento no 

chassis
•  Espaço de armazenagem integrado (também 

se pode utilizar como plataforma para 
respiradores)

•  Bloqueio automático do mecanismo de 
dobra

•  Adaptação de assento otimizada com 
limitação da basculação

•  Pneus EVA com travão de fricção
•  Rodas dianteiras 7“ com bloqueio de dire -

ção integrado
•  Pontos de ancoragem para transporte em 

VTD

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

Tamanho

KA01 Tamanho 1 (a partir de aprox. 1 a 6 anos) 1.946.-

KA05 Tamanho 2 (a partir de aprox. 4 a 10 anos) 2.092.-

Adaptador órteses de assento

KC03 Kimba 210.-

KB01 Patim para órteses de assento 576.-

KC15B Kit de modi�cação: assento Kimba Neo 57.-

 Orçamento  Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Cor de chassis

013 Preto mate RAL 9005

023 Branco RAL 9016

Autocolantes re�etores

KA13 Desenho „clássico“ 47.-

KA14 Desenho „desportivo“ 70.-

Cor dos utocolantes re�etores

Cinza

Verde

Turquesa

Rodas

KF03 EVA maciças -

KF04 Pneumáticas 65.-

Rodas traseiras

KG01 Standard -

KG02 Com t ravão de fricção para acompanhante 374.-

Clássico Desportivo
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Acessórios

KA07B Almofadado para chassis, par 47.-

KS03B Buggy board 187.-

KA08 Auxiliar de inclinação, esq. 37.-

KA12 Auxiliar de inclinação, dir. 37.-

KS14B Banda de �xação 23.-

Acessórios gerais

KS07B Porta-copos 28.-

KS13B

Bolsa para fraldas mistura de cinzas 
(Inclui vários acessórios como tapete para mudar fraldas, 
compartimento para chupeta, bolsa térmica para biberões 
e vários bolsos especiais com velcro e fecho de correr)

188.-
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Chassis para exteriores

Chassis de exteriores Kimba Cross 2.057.-

Utilizar em conjunto com 

Unidade de assento Kimba , tamanho 1

Unidade de assento Kimba , tamanho 2

Recetor de assento para KIMBA unidade de assento

HR34011300 Recetor de assento tamanho 1 –

HR34021300 Recetor de assento tamanho 2 –

HR32x48300 Adaptador para órteses de assento Kimba 187.-

Equipamento de série
•  Chassis de exteriores de três rodas para 

crianças, dobrável, com base telescópica 
para a receção de uma unidade de assento 
multifuncional, tam. 1 ou tam. 2, ou órtese 
de assento à medida

•  Dobrável/desmontável
•  Sistema de amortecimento com elastómeros
•  Travões de tambor
•  Rodas traseiras pneumáticas de 18”
•  Rodas dianteiras pneumáticas de 16” com 

pára-lamas
•  Barra de empurrar regulável em altura
•  Cor do chassis: preto

Para crianças entre 1 e 10 anos aprox.

Kimba Cross
Carga máx. permitida chassis de exteriores: 
50 kg (Incluíndo unidade de assento) 
Referência: HR3401=0000_K

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

 Orçamento  Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Acessórios para chassis de exteriores

HR34012100 Rodas dianteiras de 12” com recetor de fecho rápido 288.-

HR34017000 Anti-volteio  completo 180.-

HR34018000 Protetor de roupa
(cobertura de roda destacável).

345.-

HR34018100
Extensão de pára-lamas 
(incompatível com protetor de raios)

137.-

HR34019000 Protetor de raios transparente 
(incompatível com extensão de pára-lamas)

131.-

HR34015000 Bolsa para acessórios 76.-

HR34016100
Encaixe de reboque para bicicleta , completo  
(inclui recetor da empresa Weber, type E, cinto de segurança)*

383.-

HR34016200
Kit de segurança, em conformidade com a legislação de tráfego cor -
respondente, (iluminação, bandeira de sinalização e arco de segurança)

175.-

HR16001102 Buggy board 187.-

HR32xx2700- Patim para órteses de assento KIMBA 509.-

* Recomenda-se não carregar o reboque com mais de 40 kg; recomenda-se a utilização de cinto de quatro pontos e protetores de raios .

HR34018000 - O protetor da roupa é um protetor de roda destacável  
HR34018100 - A extensão do pára-lamas em redor da roda não pode ser utilizado em combinação com protetores de raios

Acessórios apenas para o tamanho correspondente
O patim para ortótese de asento apenas está disponível em combinação com a interface de órtese de assento.
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Chassis para exteriores Inline  

HR32551000-
Chassis de exteriores para dois sistemas de assento, um atrás do 
outro (com rodas pneumáticas dianteiras 200 e traseiras 300 com 
travão de  tambor)

1.962.-

Acessórios

HR16001102 Buggy board 187.-

HR32548300 Recetor do patim para órtese de assento, anterior 203.-

HR32548301 Recetor do patim para órtese de assento, posterior 203.-

HR32582700 Adaptador para órtese de assento, anterior 497.-

HR32582701 Adaptador para órtese de assento, posterior 497.-

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

Kimba Inline 
chassis de 
exteriores
Carga máx. permitida chassis de exteriores: 50 

kg (incluíndo unidade de assento) 
Referência: HR3255=0000_K

Equipamento de série
Kimba Inline, chassis de exteriores com 
dois lugares para duas unidades de assen -
to Kimba tamanho 1

•  Rodas pneumáticas proporcionam conforto 
de suspenão 

•  Rodas traseiras com travão de tambor
•  Cor chassis: preto

Buggy para duas crianças com idades entre, 
aprox., 1–6 anos.

 Orçamento  Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Kimba Home
Carga máx. permitida:
(incluíndo unidade de assento)
Tamanho 1: 50 kg
Tamanho 2: 75 kg

•  Chassis de interiores para unidade de 
assento Kimba tamanhos 1 e 2

•  Regulação da basculação da unidade de 

•  Regulação da altura de assento através de 

da unidade de assento mín. 19 cm, máx. 56 
cm) 

•  4 rodízios (75 mm), dois deles com travão
•  Cor chassis: branco Kimba
•  Barra para empurrar inc. alavanca para 

regulação do ângulo de assento

Modelo standard

470G71=90001 Chassis de interiores Kimba Home tamanho 1 1.821.-

470G71=90002 Chassis de interiores Kimba Home tamanho 2 1.821.-

Acessórios

471A71=SK910 Mecanismo anti-volteio 491.-

471C71=SK730 Interface de ortótese de assento Kimba, tamanho 1 232.-

471C71=SK830 Interface de ortótese de assento Kimba, tamanho 2 232.-

HR32692700-000 Patim para órtese de assento , completa, tamanho 2 626.-

471A71=SK921
Êmbolo de gás (2 x 300 N) como suporte para a função de elevação 
do assento, recomendado até 30 kg de carga

318.-

471A71=SK922
Êmbolo de gás (2 x 500 N) como suporte para a função de elevação 
do assento, recomendado até 40 kg de carga

318.-

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

 Orçamento  Pedido

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Informação

Rodízio com travão Pedal para regular a 
altura

Barra para empurrar 
com manípulo de 
libertação para regular 
o ângulo do assento

Regulação do ângulo 
de assento

Regulação da altura de 
assento

Adaptador para 
unidade de assento 
Kimba

Mecanismo anti-
volteio
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Kimba Base de 
interiores 
Referência: HR2233=0000_K

Modelo standard

HR22330000-011 Tamanho 1 848.-

HR22430000-011 Tamanho 2 848.-

Utilizar em conjunto com

Unidade de assento Kimba Neo, tamanho 1

Unidade de assento Kimba Neo, tamanho 2

Rodízios com travão

HR22321150 Diâmetro 75 mm –

HR22321160 Diâmetro 125 mm 235.-

Adaptadores de assento

HR32046x00 Paralelo 191.-

HR32x48300 Kimba 206.-

Acessórios

HR22327100 Barra para empurrar 278.-

HR32044x00- Patim para órtese de assento 503.-

•  Construção de aço regulável em altura
•  Roda com bloqueio de rotação, diâmetro de 

75 mm
•  Interface de assento regulável em ângulo 
•  Distância entre eixos regulável
•  Cor do chassis: antracite metalizado

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

 Orçamento  Pedido

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.
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Robby 
Maca de banho

Informação

Todos os preços em EUR, válidos de
01/07/2022 a 31/12/2022,
IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

Equipamento de série
•  Maca de rede dobrável para banho ou recli -

nação que pode ser adaptada para crescer 
com o utilizador.

•  Estofo de rede (azul)
•  Cinto pélvico e cinto para pernas
•  Cor da estrutura: Prata

Acessórios

HR51045300 Cinto para tronco                                                                                                                        48.-

HR51045200-103
Placas de apoio de cabeça reguláveis (também podem ser usadas como 
placas torácicas)

135.-

Maca de rede para banho Robby

HR51040000-027
Robby, tamanho 1 (profundidade do assento: 20-24 cm altura do encos -
to com secção de apoio de cabeça 63 - 72,5 cm) com rede para lavar, 
cinto pélvico e cinto para pernas, carga máx. 30 kg

912.-

HR51050000-027
Robby, tamanho 2 (profundidade do assento 31 – 42,5 cm, altura do en -
costo com secção de apoio de cabeça 89 – 94 cm)  com rede para lavar, 
cinto pélvico e cinto para as pernas, carga máx. 60 kg  

989.-

 Orçamento  Pedido

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado/a comercial Nome

……………………………………………..
Data              Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir todas as instruções de utilização/manuais de manutenção 
dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, 
para além das instruções de utilização/manuais de manutenção dos respetivos produtos 
Ottobock. Também con�rma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições 
gerais. Além disso, ao realizar um pedido, compromete-se a realizar a sua própria avaliação 
de conformidade ou aprovação em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efe -
tuar modi�cações ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

Dados técnicos
Tamanho 1 Tamanho 2

Profundidade do assento (depende da tensão das
cintas e da expansão dos tubos telescópicos)

200  – 240 mm 310  – 425 mm

Altura de encosto 630  – 725 mm 890  – 940 mm
Largura total
Comprimento total (superfície de apoio) 1150  – 1330 mm 1470  – 1730 mm
Carga máxima 30 kg 60 kg
Peso total aprox. 3,8 kg 4,3 kgPlacas de apoio de cabeça reguláveis


