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Todos os preços em EUR, 
PVP recomendado, válido de 01/01/2023 a 
31/12/2023, IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

  Orçamento   Pedido

  Anexa-se documento para fabrico especial

Morada de faturação

Morada de entrega

Delegado(a) de vendas Nome

..........................................................
Data                Assinatura

Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções de utilização/os manuais
de manutenção para acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los 
com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/dos manuais de 
manutenção dos respetivos produtos Ottobock, e con�rma ter lido, compreendido 
e aceitado os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar um pedi -
do, compromete-se a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprova -
ção em conformidade com os requisitos nacionais sempre que efetuar modi�ca -
ções ou instalar acessórios que não cumpram as especi�cações dos manuais de 
instruções de utilização/manutenção da Ottobock.

KidWalk
Referência: 420R119=20000_K

Modelo standard Kidwalk

KA 01 Modelo standard tamanho 1 5.179.-

KA 02 Modelo standard tamanho 2 6.118.-

Acessórios para rodas

KA 36 Dispositivo anti-retrocesso 
(apenas compatível com rodas traseiras grandes)

662.-

KA 37
Bloqueio direcional KidWalk 
(apenas compatível com rodízios traseiros)

432.-

KF 38
Rodas giratórias, tamanho 1 
(permite a utilização como andarilho omnidirecional)

536.-

Equipamento de série
•  Guias pélvicas auto-centráveis
•  Mecanismo  dinâmico de deslocação de peso
•  Mecanismo dinâmico de alívio do peso atra -

vés de molas com ajuste de carga
•  Mastro regulável em ângulo
•  Anti-volteio regulável
•  Travão de manípulo
•  3 posições do eixo da roda grande
•  Rodízios luminosos
•  Chassis em duas peças para fácil transporte
•  Regulação sem necessidade de ferramentas

A imagem inclui acessórios
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Suportes de peito

KK 15
Sistema lateral de peito, tamanho 1 
(L: 16,4 – 26,6 cm; P: 10,1 – 16,4 cm)

771.-

KK 16
Sistema lateral de peito, tamanho 2 
(L: 21,5 – 36,7 cm; P: 13,9 – 21,5 cm)

770.-

KK 05
Cinto de suporte de peito 
(incompatível com sistema lateral de peito)

430.-

Apoio de cabeça (inclui kit de montagem)  

KL 03
Almofada apoio de cabeça, plana 
(Alt.: 7,6 cm x L: 10 cm)

353.-

KL 04
Apoio de cabeça com contorno, pequeno 
(Alt.:10 cm x L: 15 cm)

530.-

KL 05
Apoio de cabeça com contorno, médio 
(Alt.: 12,7 cm x L: 20,5 cm)

591.-

KL 02
Kit de montagem i2i rebatível para baixo 
(apoio da cabeça não incluído) 

530.-

Acessórios

KJ 43
Movimentação dinâmica das pernas 
(ajuda o utilizador a sentir o movimento ao caminhar)

229.-

KB 44 Guia para pés 499.-

KJ 45
Cintos para pés 
(apenas compatível com assentos prolongados M, L e XL)

320.-

Assentos (obrigatório)

KC 08 Assento standard tamanho 1 180.-

KC 09 Assento standard tamanho 2 401.-

KC 10 Assento almofadado, grande: A: 7,5 cm x C: 20,3 cm 321.-

KC 11 Assento prolongado, t.1-S (compr. prolong.: 10,1 cm) 499.-

KC 15 Assento prolongado, t.2-S (compr. prolong.: 10,1 cm) 496.-

KC 12 Assento prolongado, t.1-M (compr. prolong.: 15,2 cm) 500.-

KC 16 Assento prolongado, t.2-M (compr. prolong.: 15,2 cm) 496.-

KC 13 Assento prolongado, t.1-L (compr. prolong.: 20,3 cm) 491.-

KC 17 Assento prolongado, t.2-L (compr. prolong.: 20,3 cm) 469.-

KC 14 Assento prolongado, t.1-XL (compr. prolong.: 30,3 cm) 719.-

KC 18 Assento prolongado, t.2-XL (compr. prolong.: 30,3 cm) 706.-
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Posicionamento pélvico 

KN 42 Suporte pélvico grande 160.-

Cor de chassis

K0 11 Verde garrafa –

K0 09 Framboesa/rosa –

K0 10 Azul guloseima –

Informação

Almofada frontal 
com elevação

KidWalk standard

Desmontado para transporte

Mola de compensação ajus -
tável do peso

KidWalk com apoio torácico 
incluído

KidWalk com quatro rodízios Apoio de cabeça com 
contorno
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Medidas do utilizador

Altura do assento – comprimento in -
terno da perna (1)

Largura da anca (2)

Largura do tronco (3)

Altura da axila (4)

Profundidade do tronco (5) standard

Profundidade de anca (6) standard

Dados técnicos

KidWalk I KidWalk II

Idade 1 – 7 5 – 12

Peso máx. do utilizador 30 kg 40 kg

Altura do assento – comprimento in -
terno da perna (1)

279 – 550 mm 375 – 700 mm

Largura da anca (2) 145 – 235 mm 180 – 290 mm

Largura do tronco (3) 165 – 255 mm 220 – 370 mm

Altura da axila (4) 245 – 410 mm 300 – 560 mm

Profundidade do tronco (5) standard 102 – 165 mm 140 – 216 mm

Profundidade da anca (6) standard 89 – 152 mm 127 – 178 mm

Largura do chassis

Comprimento do chassis 800 mm

Adaptador de altura de coluna

Comprimento total 825 – 875 mm 900 – 950 mm

Rodas

Rodízios 100 mm

Almofada Nylon preto Nylon preto

Informação


