
Naar buiten, frisse lucht inademen, je spieren gebruiken, je hart laten 
pompen. Zelfs als je lichaam niet zo sterk is, wil je van je vrijheid 
genieten. Met de stoere handbikes van Ottobock kun je voor de dag 
komen voor recreatief sportplezier.

De stevige wegligging en prima bestuurbaarheid zorgen voor onbelemmerd 
sportplezier. Robuust buizenwerk, comfortabele zit, Shimano 8-versnellingen,  
schijfremmen en een discreet weggewerkte elektrische Bosch-motor met 5 
programma’s voor een individueel afgestemde ondersteuningsgraad. De 
elektromotor zit rechtstreeks op de trapas, zodat wegrijden, zelfs vanuit een 
ongunstige positie, moeiteloos gaat. De accu is goed voor een actieradius tussen 
45 en 120 km afhankelijk van het gebruik.

Ottobock eMano 3
Onbeperkt rijplezier
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• Bosch Drive Unit Tour

• Bosch Intuvia display unit

Ottobock eMano 3
Samen eropuit

Technische gegevens

Zitdiepte 40 cm

Hoogte rugleuning 65 cm

Maximale belasting 100 kg

Gewicht ongeveer 28 kg

Actieradius ongeveer 70 km

Motor power 250W

Motor support tot 25 km/u

Otto Bock Benelux bv · Postbus 133 · 5690 AC Son en Breugel · Nederland 
T + 31 499 474 585 · F + 31 499 476 250· info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

•  Eigenschappen eMano 3R trekking-variant
• Recreatiehandbike
• Vastframe handbike van aluminium
• Elektrische Bosch motor in het crankhuis geïntegreerd voor directe 

ondersteuning
• Keuze uit 5 programmaniveaus en rijstanden 
• Accu is onopvallend achter de zitunit aangebracht
• Instelbare zithouding, zitlengte, rughoek en beenlengte
• Instelbare rug- en zitbespanning. Eventueel met eigen zitkussen

•  Eigenschappen eMano 3S mountainbike-variant
• Zie eMano 3R
• Twee onafhankelijk instelbare dempers op de achterwielen voor 

bijzonder rijcomfort

•  Toepassingsgebied
• Paraplegie, tetraplegie, spierziekten, amputaties, spierzwakte
• Liefhebbers van handbiken

•  Standaard model
• Bosch Drive Unit Tour, 250 watt incl accu en oplader
• Bosch Intuvia display unit 
• Licht aluminium vastframe
• 3-voudige schijfremmen Tektro met richtingfixatie
• Buiszitting met ademende polstering
• Bekkengordel
• Voet- en kniesteunen
• Bagagedrager met Topeak bevestigingssysteem
• Bumper
• Trekkingbanden Schwalbe Marathon Supreme 26" x 2.0
• Schakelsysteem Shimano Alfine 8 versnellingen
• Ergonomische handgreep
• Vlag
• Bel

•  Opties
• Automatisch schakelmechanisme 8 versnellingen
• Individueel aanpasbare zit- en rugbekleding
• Led-verlichting voor en achter
• Vering op de achterwielen
• Ergonomische handgrepen
• Bidonhouder
• Hoofd- en neksteun
• Individuele tetraplegie-uitrusting


