
Nya B400
Smidig och kompakt - för både inom- och utomhusbruk



Vad stod elrullstolen B400 för i det förflutna? Jo den garan-
terade en kompakt och stabil konstruktion: tack vare denna 
elrullstol kunde användaren lätt passera genom smala 
dörröppningar och manövrera under bord och arbetssta-
tioner.

Vad står B400 för nu? Samma saker. Men även några nya: 
B400 har ett aktuellare design och en modifierad fjädring 
för bättre komfort.

Mobil
i alla situationer
En rullstol bör vara liten och smidig 
för alla dagliga aktiviteter - vare sig 
det är hemma, på restaurangen eller 
på resan.
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B400 har en kompakt design med en totalbredd 
på 58 cm. Således kan den passera enkelt genom 
trånga dörröppningar. Den låga sitthöjden på 40 
cm gör det möjligt för brukaren att manövrera 
rullstolen under bord och arbetsstationer 
utan problem. Den kompakta designen är den 
största fördelen med B400. Den här stolen är ett 
självklart val för brukare med många järn i elden. 
Den tar sig fram över trottoarkanter och lutningar 
utan besvär.

Den förbåttrade fjädringen på den nya driven-
heten i grundutförandet ger extra komfort på 
långa resor. Designen har uppdaterats för att ge 
B400 ett nytt utseende.

Den lilla, mångsidiga B400 är perfekt för var-
dagliga behov, hemma, på shoppingturen eller 
på restaurangbesök. Den har en lång beprövad 
teknik och är av enastående kvalitet. Kompakt, 
lättmanövrerad och robust - B400 ser till att 
brukaren alltid är på rätt spår.

Kompakt design  
Med tidsenlig design och förbättrad komfort
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Förbättrad funktion, förbättrat utseende.
Nyheter på B400

Förbättrad körkom-
fort: drivenhet med 
fjädring i kombina-
tion med 50Ah AGM

Optimerad ram

 Nu med optionen ‘10 km/h’
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Förbättrad funktion, förbättrat utseende.
Nyheter på B400

Chassi: 
nu även i färgen 
‘gräddvit’ 

Stänkskydd:  
utformade och 
anpassade till den 
nya ramformen

Gaffel: 
ny design

Nya funktioner
Den nya B400 har ett grundutförande med en 
extra fjädrande drivenhet i kombination med 
50Ah AGM-batterier. Det här erbjuder brukare en 
förbättrad komfort även under längre sträckor  
och i svår terräng. En annan ny fördel för utom-
husbruk: B400 har en valfri option på 10 km/t.

Ny design
Gräddvit ram med bruna bokstäver eller svart ram 
med silverbokstäver? Du kan själv välja utseendet 
på din rullstol. Ramen är numera linjeformad med 
finare konturer som ger stolen ett nättare intryck. 
Gafflar och stänkskydd är även de, mer estetiskt 
utformade.
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Alternativ

Färger

• Mekaniskt vinkelställbart benstöd
• Elektriskt vinkelställbart benstöd
• Kantklättrare
• Höftbälte
• Elbelysning
• Elektrisk ryggvinkling, 30°
• Länkhjulslås
• Pakethållare
• Backspeglar
• Punkteringsfria hjul
• Länkhjulsfjädring
• Vårdarstyrning
• Kontursits
• 63 Ah (C5) gel batterier
• Kontrollpanel undansvängbar
• Kontrollpanel undansvängbar och höjdjusterbar
• Kryckhållare
• Huvudstöd

svart gräddvit
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Tekniska data
     
Hastighet 6 km / h, 7.2 km/h eller 10 km/h

Batterikapacitet 50Ah (C5) AGM batterier/63Ah (C5) gel batterier

Räckvidd 35/45 km 

Laddningstid batteri max. 10 h

Maxvikt brukare 140 kg

Tomvikt (grundurförande) 95 kg

Max. övervinning hinder 5 cm, 60 cm / 10 cm (med kantklättrare)

Stigningsförmåga 12 %

Totalbredd 58 cm

Totallängd (inkl. fotplatta) 108 cm

Vändradie 87 cm 

Sitthöjd 40–57 cm 

Sittbredd 38–48 cm

Sittdjup 36–50 cm

Sittvinkel 0° / 3° / 6°

Armstödshöjd 20,5–35 cm

Armstödslängd 26 cm

Rygghöjd 45/55 cm

Ryggbredd 40/44 cm

Ryggvinkel -9° / 1° / 11° / 21° or 0° / 10° / 20° / 30°

Underbenslängd 25–49 cm (standard sits), 28–54 cm (kontursits)

Ramfärg gräddvit eller svart

Kontrollenhet VR2
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Otto Bock Scandinavia AB 
Box 623 · Koppargatan 3 · 601 14 Norrköping  
T +46 11 28 06 00 · F +46 11 30 20 05 
info@ottobock.se · www.ottobock.se


