Otto Bocks nya ultralätta rullstol
Minny är utvecklad för de minsta
barnen. De barn som annars inte skulle
haft möjligheten att tidigt få påbörja
sitt rullstolsåkande. Minny är med
egenskaper som låg vikt, stora anpassningsmöjligheter
och tuff design en självklar vinnare
vör både barn, föräldrar och personal.
Minny: För de små och aktiva
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Ramfärger:

RAL 1023
Signal-gul

RAL 3027
Hallon-röd

RAL 3001
signal-röd
standard
Röd-glitter*

RAL 4008
Signal-voilett

RAL 4005
Blå-lila

RAL 5018
Turkos-blå

Grönblå-glitter*

RAL 6024
Signal-grön

Jeans-metallic

Saturnblåmetallic

Blå-glitter

Djuphavs-blå
Standard

Silver

Minny:
För de små och aktiva.
Att träna motorik och balans är en viktig del i
barns utveckling. Att kunna förflytta sig själv
är också av stor betydelse. Minny möjliggör
detta. Det stabila sittskalet gör att även barn
med sämre stabilitet tidigt kan börja använda
rullstol.
En lätt aluminiumram med bred framram
och inbyggt tippskydd gör Minny säker att
använda och bidrar till barnen själva utan
ansträngning kan förflytta sig. Fotplattan kan
justeras i vinkel och i höjdled. En stabil sittenhet som kan vinklas, höjdjusteras och som
möjliggör abduktion i sittandet. Minny finns
i 3 olika sittbredder, 20, 22 och 24 cm.
Sittdjup från 16 till 30 cm.
För barn med speciella behov vid sittandet
finns Minny 2 där sittenheten individuellt
kan anpassas. Sittenheten har då sittdjup och
rygghöjd 30 cm och finns i sittbredd 20, 22
och 24 cm.

ekerskydd med greppkant och friktionsbroms.

Mått-tabell för Minny. (alla mått i cm om ej annat angivet).
Tekniska
data

sittbredd

Minny 20, 22, 24

sittdjup

rygghöjd

20 - 30

20 - 30

RAL 9005
Svart

• Optimala köregenskaper
• Stabil och säker

Fleo-grön

• Individuella inställningar
• Funktionellt utförande

Fleo-gul

Fleo-orange

Tryckta färgnyanser kan avvika mot

sitthöjd
fram-bak

33 - 38
31,5 - 37,5

bredd

totalhöjd

längd

40 - 44

49 - 64

61

Tillbehör: Friktionsbroms

Fördelar:
Silver-glitter

Tillbehör: Ekerskydd med greppkant

Minny kan utrustas med avtagbar körbygel,

modell

Shimano-matt

Tillbehör: Avtagbar körbygel
med vinkeljustering

• Vikt från 4 kg
• För inne och utebruk

vikt*från/
max.belastning

4 kg/
25 kg

ryggvinkel

underbens-längd**

90°

0 - 26

