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Start M2
Lettere, mere funktionel og mere alsidig
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Start M2 er en fuld justerbar, højkvalitets- 
kørestol.  
Denne model tilbyder utallige kombinations-
muligheder med hensyn til dimensioner, 
farver og indstillelige elementer. Start M2 er 
derfor også velegnet til store brugere.   
Det er muligt at udstyre stolen med tromle-
bremser, eleverbare benstøtter eller amputa-
tionsstøtter. Drivhjul-adapteren gøre det 
muligt, at indstille kørestolen med fokus til 
hver enkelt brugers behov.  
Man kan vælge i mellem forskellige balance-
punkter (aktiv og passiv) og sædevinkler.
Der findes mange optioner, som gøre det 
muligt at tilpasse stolen til patienter med 
hemiplegi- og cerebral parese. 

Start M2

Start M2 er udstyret med antibakterielle 
skubbehåndtag. 
Den antibakterielle virkning af skubbe-
håndtag er bekræftet af ACTEGA DS GmbH.
I denne proces var det muligt under laborato-
rieforhold at påvise, at skubbehåndtag, som 
er fremstillet af materialet ProvaMed®, er 
bakterie-resistente og dermed har en antibak-
teriel virkning. Den antibakterielle effekt er 
en vigtig egenskab, især i institutionelle 
sammenhæg til forebyggelse, af overførsel af 
bakterier.

Skubbehåndtag med antibakteriel effekt

• Produkt features

• Aluminiumsramme
• Valgmulighed mellem 6 forskellige farver (antracit metallic, kulsort 

RAL 9005, isblå, sølv metallic, saturn blå metallic, hvid RAL 9016)
• Sædetilt integreret i rammen
• Sæde og ryg polstring: sort nylon
• Side panel med armlæn, kan højde justeres (uden værktøj) eller sat 

(med værktøj), justerbar dybde, elevation
• 8 " forhjul (200 x 50 mm) med PU-dæk eller 5", 5,5 ", 6", 7 ", 8"
• Justerbar castorhus
• Knæledsbremse
• 24" drivhjul med PU-dæk eller 22" drivhjul
• Delt fodstøtte, vinkeljusterbar, fodplade af plast
• Swing-away fodstøtte rør
• Tromlebremse til bruger og ledsager

• Produktinformationer

• Fuldt konfigurerbar letvægts kørestol
• Patenteret, kan indstilles uden værktøj, justerbar sædedybde (op 

til 50 mm)
• Letvægts kørestol (fra 14,7 kg totalvægt, til 9,6 kg transport 

vægt*)
• Antibakterielle skubbehåndtag **
• Kompatible komponenter
• Nyt justerbart rygbetræk
• Større interval for indstilling af balancepunkt
• Stort udvalg af sædedybder, for bl.a. mennesker med en højde på 

over 2 m
• Stort udvalg af sædebredder
• Flere muligheder for højdejustering og sædetilt
• Udvidet fod plads til hemiplegics
• Ny énhåndsdrift til hemiplegics
• Talrige opdateringer og forbedret tilbehør

Produktinformationer

* Transport vægt: kørestolens total vægt uden baghjul, fostøtte og pude.

** Den antibakterielle virkning af skubbehåndtag er bekræftet af ACTEGA DS

Teknisk data

Bruger vægt 125 kg

Kørestols vægt Se oversigt på side 9

Sædebredde 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm

Sædedybde Str. 1: 405 / 430 / 455 mm
Str. 2: 480 / 505 mm

Ryghøjde 400 / 425 / 450 / 475 mm

Sædehøjde foran 380 – 510 mm

Sædehøjde bag 380 – 510 mm

Sædevinkel justerbar

Underbenslængde 250 – 470 mm (justerbar)
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• Sidepanel medhøjdeindstillelige armlæn 

• Enhåndsdrift

• Ekstra polstret betræk

• Justerbar "Advanced" rygbetræk

• Armlæn med håndstøtte 

• Bred fod plads

Start M2 optioner

#Placeholder

Start M2 optioner

• Forskellige håndstøtter

• Eleverbar benstøtte 

• Delt fodstøtte, vinkeljusterbar, fodplade af plast, asymmetrisk

• Amputationsstøtte

• Hele fodplade, vinkeljusterbar, aluminium

• Højdejusterbar skubbehåndtag
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• Forskellige forhjul

• Bremse til bruger og ledsager• Knæledsbremse for enhåndsdrift højre/venstre

• Forskellige drivhjul, dæk og drivringe

Start M2 optioner

• Anvendelse af hjælpemotorer (her: eSupport)

• Forskellige drivhjul, dæk og drivringe

• Anti-tip

• Systam Wing Viscoflex Plus pude

• Transport hjul

• Stokke- og krykkeholder

• Systam Wing Polyair pude

• Systam Wing Viscoflex pude

Optioner og tilbehør
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• Bremsearmsforlængelse

• Hoftesele med metalspænde

• Justerbar "Economy" rygbetræk

• Ottobock hovedstøtter

• Hoftesele med plastspænde

Optioner og tilbehør

• Kropstøtte

Optioner og tilbehør 

• Hælremme til delte fodstøtter

• Egerbeskytter

• Værktøj

• Bord

* Transport vægt: kørestolens total vægt uden 
baghjul, fostøtte og pude

Kørestols vægt 

KØRESTOLS VÆGT (kg)- START M2

SB (mm) 380 405 430 455 480 505

M2 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2

M2 
Transport* 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1
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Tilbehørsliste

Anvendelse af hjælpemotorer 

eSupport (drivringsdrevet hjælpemotor med servostyring)

z50 (elektrisk hjælpemotor med joystickstyring, 12Ah eller 16 Ah)

Max. brugervægt

125 kg

Crash tested

Ramme tilbehør

Transport hjul

Aftagelig anti-tip

Krykke- og stokkeholder

Forhjul

6" Luft

6" PVC

7" Luft

7" Massivt gummi

8" Luft, smalle (kræver lang forhjulsgaffel)

8" Luft, brede (kræver lang forhjulsgaffel)

8" Massivt gummi, smalle (kræver lang forhjulsgaffel)

8" PU-dæk, brede  (kræver lang forhjulsgaffel)

Forhjulsgafler

Gaffel, lang

Gaffel, kort

Udvidet fod plads

Drivhjulsstørrelse

22"

24"

Hjulafstand

Kort/aktiv

Lang/passiv

Drivhjulsfælg

Standard

Drivhjul med tromlebremse for ledsager

Enhåndsdrift med dobbelt drivring højre/venstre (kun med 1" dæk)

Dæk

Luftdæk 1 3/8" 

Luftdæk Rightrun finprofil, 1"

Punkterfri 1 3/8"

PU-dæk 1 3/8"

Drivringe

Aluminium sølveloxeret, højt

Stål, poleret, højt

Drivringe med gummi-overtræk

Bremser

Knæledsbremse, standard 

Bremse til bruger og ledsager

Knæledsbremse for enhåndsdrift højre/venstre

Tilbehør til bremser

Bremsearmsforlængelse

Rygsystem

Ryg med lumbal kurve, standard 

Lige ryg

Rygvinkelindstilling 30° (kun RH 47,5 cm mulig)

Foldbar ryg (kun RH 47,5 cm mulig)

Ryghøjde

400 mm

425 mm

450 mm

475 mm

Rygbetræk

Standard

Justerbar ”Economy”

Justerbar ”Advanced”

Tilbehørsliste

Skubbehåndtag

Standard – antibakeriel

Teleskoperbare skubbehåndtag (ikke i forbindelse med nedklappelig ryg)

Sidepaneler

Sidepanel standard, armlæn 300 mm

Sidepanel, standard, armlæn 365 mm

Sidepanel, højdeindstillelige, armlæn 300 mm

Sædebetræk

Betræk, standard

Betræk, ekstra polstret

Fodstøtter

Delt fodstøtte, vinkeljusterbar, fodplade af plast, asymmetrisk

Delt fodstøtte, fodplade af aluminium, 16 cm

Hel fodplade, vinkeljusterbar, aluminium

Eleverbar benstøtte uden automatisk længdeudligning, par

Eleverbar, højre (plus standardfodstøtte venstre)

Eleverbar, venstre (plus standardfodstøtte højre)

Amputationsstøtte, højre (plus standardfodstøtte venstre)

Amputationsstøtte, venstre (plus standardfodstøtte højre)

Amputationsstøtte, par

Siddepuder

Siddepude, Systam Wing Viscoflex 

Siddepude, Systam Wing Viscoflex Plus

Siddepude, Systam Wing Polyair

Hovedstøtter

Hoved- og nakkestøtte

Monteringsæt 

Bryststøtte

Bryststøtte

Armlæn

Armlæn (forskellige modeller)

Håndstøtter (forskellige modeller)

Positioneringsstøtter

Ottobock seler

Brystsele

Hoftesele (forskellige modeller)

Egerbeskytter

Egerbeskytter, transparent

Andet tilbehør

Anti-tip

Krykke- og stokkeholder

Transport hjul

Bagaksel forlænger

Bremsearmsforlængelse

Bord

Hælremme til delte fodstøtter

Værktøj 

Stabiliseringsrør til skubbehåndtag

Frame colour

Antracite metallic

Kulsort RAL 9005

Isblå

Sølv metallic

Hvid RAL 9016

Saturnblå metallic
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Wolturnus A/S 
DK-9240 Nibe 

Telefon (+45) 9671 7170 
www.wolturnus.dk 
info@wolturnus.dk

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485. 


