
Een kind wil vrijheid, vrolijk zijn, kleuren om zich heen. De rolstoel moet 
hier ook aan voldoen. Wendbaarheid, een licht gewicht en een stoere 
look zijn essentieel. 

De Start M6 Junior beantwoordt aan elke vraag en heeft praktisch alle 
opbouwmogelijkheden en varianten als de volwassenen Start serie. Deze 
opvouwbare lichtgewicht rolstoel is een uitstekende keuze voor kinderen die niet 
de hele dag afhankelijk zijn van hun rolstoel. Hij is ideaal voor kortere afstanden 
binnen- en buitenshuis.

Start M6 Junior
Licht en stoer
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• Opbouw duwhandvatten met
trommelremmen

•  Uitvoering met doorlopende beensteun

Start M6 Junior
Een handige hulp

Ottobock - Greater Nordic Region - Mandenmaker 14 - 5253 RC - Nieuwkuijk - The Netherlands 
P: +31 73 5186488 E: mbx@ottobock.com

Technische gegevens

Zitbreedte 28 - 38 cm

Zitdiepte 31 - 37 cm

Rughoogte 30 - 37.5 cm

Onderbeenlengte 16 - 45 cm

Zithoogte voor 40 - 49 cm

Zithoogte achter 37 - 49 cm

Maximale belasting 90 kg

Leeggewicht 10.4 kg

• Eigenschappen
• Stevige kinderrolstoel voor onafhankelijk gebruik of als duwrolstoel
• Meegroeibaar

• Indicaties
• Kinderen die niet permanent gebruik moeten maken van een

rolstoel

• Standaard model
• Zwarte gepolsterde bekleding
• Aanpasbare nylon zit- en rugbekleding, zwart
• Aluminium buisframe
• Modulair
• Zijpanelen met in hoogte verstelbare armsteunen
• Achterwielen met quick-release assen
• Kniehevelrem
• Wegzwenkbare voetsteunen
• Kunststof voetenplaat
• Gedeelde voetsteun, in hoek verstelbaar
• Geïntegreerde kantelhulp

• Opties
• Hoofdsteunen
• Zijpelotten
• Rughoekverstelling tot 30º
• Duwhandvatten, diverse modellen
• Zijpanelen met in hoogte verstelbare armsteunen
• Werkblad
• Remhendelverlenging
• Spaakbeschermers
• Diverse voetsteunen
• Antikiepwiel in het frame of wegzwenkbaar


