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Modelos básicos

RR1600x00000-307 WalkStar, tamanho ½,  vermelho guloseima, altura de �xação 39-48 cm 1.063.-

RR1600x00001-307 WalkStar, tamanho 1, vermelho guloseima, altura de �xação 45-58 cm 1.075.-

RR1600x00002-306 WalkStar, tamanho 2, azul saturno, altura de �xação 53-69 cm 1.085.-

RR1600x00003-306 WalkStar, tamanho 3, azul saturno, altura de �xação 63-82cm 1.096.-

RR1600x00004-027 WalkStar, tamanho 4, prata metalizado,  altura de �xação 83-102 cm  1.165.-

Rodas dianteiras

RR1600x07000 Fixas –

RR1600x01100 Giratórias 37.-

Travão

RR1610002000 Travão de fricção 87.-

RR161000x000 Travão de condução e bloqueio 241.-

Nota: o travão de fricção e o travão de condução e bloqueio não são compatíveis entre si. A montagem do travão de fricção ou travão de blo -
queio exclui o ajuste mais baixo do Walk Star t. 1/2 e t.1
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Equipamento de série
•  Andarilho posterior
•  Construção dobrável, tubos ajustáveis em 

cinco alturas 
•  Rodas dianteiras �xas ou giratórias
•  Os modelos com rodas dianteiras giratórias  

incluem um bloqueio de direção 
•  Travão anti-retrocesso nas rodas traseiras

WalkStar
Andarilho posterior

Referência: RR160=0000_K

PVP recomendado, válido de 01/01/2023 a 
31/12/2023 , IVA não incluído

Número de pedido:

–––––––––––––––––

  Orçamento   Pedido

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 manuten-
ção dos respetivos produtos Ottobock, e con�rma ter lido, compreendido e aceitado 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 efetuar 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

RR161000x00x Punhos verticais com apoio para antebraço 404.-

HR24100030 Apoios pélvicos, par 214.-

Informação

RR161000x00x
Punhos verticais com 
apoio para antebraço

RR161000x000
Travão de condução e 
bloqueio

RR1600x01100
Rodas dianteiras com 
bloqueio de direção

RR1610002000
Travão de fricção


