
Discovery T-max  
Möjligheternas underrede



Vidga dina vyer, låt alltid nyfikenheten styra dig: Discovery T-max gör det möjligt 
för både barn och vuxna. 

Tack vare de stora möjligheterna att ändra sittbredd, sittdjup samt hjulbas och med 
en sittvinkel på 50° kan Discovery T-max användas med individuella sittsystem 
såväl som olika rygg- sittdynor, för att passa alla tänkbara behov.

Självklart är Discovery T-max testad och godkänd för transport i bil.

Endast fantasin sätter gränser!

Discovery T-max  
upptäck möjligheterna

Flexibel in i minsta detalj 
upptäck alla justeringsmöjligheter

Fasta eller höjdjusterbara 
armstöd med sidostöd 
som tillval 

Vinkeljusterbar 
körbåge/
körhandtag

Justerbar 
sitthöjd och 
balanserings-
punkt

Wirelös mekanisk 
underhållsfri tilt, 
fotpedalstyrd

Drivhjulsbroms med fritt 
justerbar hjulposition

Väl synliga
transportfästen

Sittvinkel för 
varierande balans-
punkt

Undansvängbara och 
avtagbara benstöd i 
plast eller aluminium



Tillbehör

• Transportfästen• Sitsplatta • Fotplatta i aluminium

• Körbåge vinkeljusterbar• Tiltpedal och Tramprör • Tippskydd undansvängbart

•T-max med sitsplatta • T-max med Shape sits • T-max med specialsits (OBSS)

Sitsar



• En barnversion och tre olika vuxenstorlekar
• Krocktestad enligt 7176 -19
• Sitsbredd, sitsdjup och sitshöjd kan justeras i steg om 2,5 cm
• Mekanisk sitstilt från -5° till +50°
• Kan kombineras med flera olika sittenheter:

 – Ottobock Shape System
 – Standardryggstödssystem till rullstolar (t.ex. Backster)
 – Sittdynor till rullstolar
 – Modulsittsystem
 – Specialtillverkade sitsar

• Vikt: ram från 15 kg (utan hjul, armstöd och fotstöd)

Tekniska data     
Barn Vuxna

Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 Storlek 4

Rambredd 45 – 55 cm 50 – 60 cm 55 – 65 cm 60 – 70 cm

Sitsbredd 30 – 40 cm 35 – 45 cm 40 – 50 cm 45 – 55 cm

Sitsdjup 30 – 40 cm 37.5 – 47,5 cm 37.5 – 55 cm 37.5 – 55 cm

Bakhjul 12”/16”/ 
22”/24”

12”/16”/ 
22”/24”

12”/16”/ 
22”/24”

12”/16”/ 
22”/24”

Länkhjul 6”/7”/8” 6”/7”/8” 6”/7”/8” 6”/7”/8”

Sitshöjd ca. 35 – 45 cm ca. 40 – 50 cm ca. 40 – 50 cm ca. 40 – 50 cm

Sitstilt -5° till +50° -5° till +50° -5° till +50° -5° till +50°

Ryggstödshöjd 53 / 61 cm 53 / 61 cm 53 / 61 cm 53 / 61 cm

Ryggstödsvinkling 85 – 120° 85 – 120° 85 – 120° 85 – 120°

Totallängd från ca. 52 cm från ca. 60 cm från ca. 60 cm från ca. 67 cm

Ramvikt (utan hjul, armstöd, 
fotstöd) 15 kg 16 kg 16,5  kg 17 kg

Max belastning 90 kg 136 kg 136 kg 136 kg

Produktegenskaper:

För mer information hänvisas till vår hemsida www.ottobock.se

Otto Bock Scandinavia AB 
Box 623 601 14 Norrköping 
T +46 11 280600 · F +46 11 312005 
info@ottobock.se · www.ottobock.se
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Färger
Black

Silver metallic

Pink

Candy red

White pearl

Purple

Sparkle Granny Smith

Dormant  marine blue

Extrafärger för barn

• uppgifterna i cm är avrundade


