
URSUS™
rehabilitačný kočík určený na denné použitie

+ ultraľahký 
+ Vhodný Aj do terénu
Je určený pre deti s poruchami pohyblivosti. Rám 
a sedadlo sú vyrobené z veľmi odolného hliníka, 
čo zabezpečuje nízku hmotnosť a zároveň stabilitu 
kočíka. V prípade potreby je možné ho dať do ležiacej 
polohy. Výrobok je k dispozícii v 3 veľkostiach, so 
širokým sortimentom príslušenstva, ktoré ho umožní 
prispôsobiť individuálnym potrebám.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s 
nastavením uhla.

Regulovaný stabilizátor hlavy - nastavenie 
šírky a uhla, poskytuje bočnú  
stabilizáciu hlavy.

Nastaviteľná výška a uhol sklonu operadla.

Nastaviteľná výška pre 5-bodové 
bezpečnostné pásy, systém Grasp a Pull© 
umožňuje rýchle pripnutie pása na telo, 
odolné spojovacie materiály od firmy  
Nexus s vojenským certifikátom.

Kryt pre skladací mechanizmus kočíka - 
chráni pred nárazom do rámu  
- zapínanie na zips.

Predná hrazda chráni používateľa pred 
vysunutím z kočíka.

Bočné anatomické opierky trupu so 
schopnosťou rýchlo pripojiť / uvoľniť.

Čalúnenie z ľahko umývateľného materiálu 
s reflaxnými prvkami, ktoré zvyšujú 
bezpečnosť.

Rôzne farebné prevedenia.

Automatický systém sedadiel ClickClack© - otočenie 
sedadla do smeru alebo proti smeru jazdy.

Nastavenie hĺbky sedadla.

Systém nastavenia sklonu sedadla TILT-IQ© 
(funkcia lyžice).

Nastaviteľná opierka nôh (výška, uhol) s popruhmi pre 
dokonalú stabilizáciu.

5-bodové popruhy stabilizujúce nohy.

Jednoduché skladanie a rozkladanie kočíka.

Nafukovacie zadné kolesá (12 1/2 “x2 1/4”) s ráfikmi vo 
svetlosivej farbe s možnosťou bezplatnej výmeny 
za čierne.

Nezávislé brzdy zadných kolies

Odpruženie kočíka pri jazde na nerovnom teréne.

Predné otočné kolieska PU (7, 1/2 “x 1 3/4”) so 
smerovým zámkom, ráfiky vo svetlosivej farbe s 
možnosťou bezplatnej výmeny za čierne ráfiky.

Predné tlmiče.

cena od 2 435,73 €



1 2 3

orientačná výška dieťaťa* [Cm] 80-100 100-130 130-150

šírka sedadla [Cm] 19-25 22-30 24-34

hĺbka sedadla L [Cm] 21-26 27-35 34-42

výška opierky hlavy [Cm] 44-55 49-59 55-67

šírka operadla [Cm] 23 27 32

dĺžka stúpačiek [Cm] 13-29 16-40 16-43

dĺžka chodidla [Cm] 20 20 20

výška vodiacich držadiel** [Cm] 100 100 100

sklon operadla [⁰] 90-180 90-180 90-180

uhol uhla Y (dopredu) [⁰] 3-20 3-25 3-30

uhol sklonu sedadla Y1 (dozadu) [⁰] 3-22 3-17 3-20

uhol sklonu stúpačiek [⁰] 90-180 90-180 90-180

max. hmotnosť dieťaťa [Kg] 35 35 50

1 2 3

šírka [Cm] 59 63 67

dĺžka [Cm] 90 90 90

výška [Cm] 100 100 100

šírka po zložení [Cm] 59 63 67

dĺžka po zložení [Cm] 90 90 90

výška po zložení [Cm] 45 48 53

hmotnosť kočíka [Kg] 19,5 21 22,5

TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

ROZMERY A HMOTNOSŤ KOČÍKA:
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Poznámka: Tolerancia rozmerov v tabuľke je +/- 1 cm. 
* hodnota by nemala byť základom pre výber zariadenia.
** V extrémnych polohách môže rukoväť kolidovať s operadlom pri zmene uhla. 
V takýchto prípadoch by sa mala rukoväť pri nastavovaní zdvihnúť.

Poznámka: Tolerancia rozmerov v tabuľke je +/- 1 cm. 
Poznámka: Približná hodnota závisí od konfigurácie produktu. 
Poznámka: Pri extrémnych polohách môže rukoväť kolísať s operadlom pri 
zmene uhla. V takýchto prípadoch by sa mala rukoväť pri nastavovaní zdvihnúť.

URSUS™ je modulárny vozík, čo znamená, že sedadlo sa môže pohybovať a používať s inými databázami 
dostupnými v našej ponuke. Vďaka systému ClickClack© je intuitívny a veľmi jednoduchý pohyb sedadla zo 
základne na základňu. 


