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WIELOFUNKCYJNE KOZLIK wózki specjalne

DYSTRYBUTOR:PRODUCENT:

DYSTRYBUTOR SPECJALISTYCZNEGO
ZAOPATRZENIA REHABILITACYJNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGA: Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu 

pacjenta i musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź 

skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



Wózek po podłączeniu kółka do joggingu staje się idealnym sportowym 
wózkiem do biegania oraz jazdy na rolkach. Ustawione pod kątem koła, 
nieskrętne koło przednie oraz duży rozstaw osi sprawia, że wózek ten jest 
prawdziwym wyścigowym sprzętem. Hamulec ręczny daje nam jeszcze większe 
poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad jazdą. 

Wózki KOZLIK firmy Benecykl to kompleksowe, wielofunkcyjne urządzenie 
wspierające rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Dzięki swym 
funkcjonalnościom, w krótkim czasie z roweru spacerowego może stać się 
rowerem biegowym, trekkingowym, przyczepkom rowerową, a po nałożeniu 
specjalnie dostosowanych płoz, świetnie poradzi sobie nawet na ośnieżonym 
terenie. 

Kozlik jest wyposażony w małe skrętne kółko, dzięki któremu manewrowanie jest 
proste i wygodne. Nawet przy swoich rozmiarach z łatwością możemy nim 
skręcać i zawracać praktycznie w miejscu.

Funkcja wózka do biegania i na rolki:

Funkcja przyczepki rowerowej:

Wózek możemy podczepić praktycznie pod każdy rower (z wyłączeniem ram 
karbonowych) za pomocą stalowego zaczepu i dyszla rowerowego (wszystko 
jest w zestawie wózka). Dzięki kołom ustawionym w negatywie (czyli pod kątem) 
przyczepka jest bardzo bezpieczna i stabilna podczas jazdy na zakrętach.

Funkcja wózka spacerowego:

WÓZEK TREKKINGOWY - zestaw trekkingowy - uprząż i zestaw teleskopowych 
dyszli

WÓZEK NA PŁOZACH - zestaw sanki - 3 płozy z pasami skórzanymi

Dzięki dodatkowym zestawom akcesoriów możemy poszerzyć zakres 
funkcjonalności naszego KOZLIKA:

WÓZEK DO BIEGANIA NA NARTACH - zestaw narciarski - uprząż, zestaw 
teleskopowych dyszli, 3 płozy z pasami skórzanymi

www.mywam.pl



- łagodzi spastyczności, zapobiega odleżynom i przykurczom, chroni prawidłowy 
rozwój kręgosłupa 

CECHY KOZLIKA I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UŻYTKOWANIA:

- zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo dzięki amortyzacji siedziska 
spacerówki 

- posiada szereg przydatnych regulacji

- jest przestronny - również dla starszych dzieci

- szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów

- lekki i bardzo stabilny podczas pokonywania zakrętów lub w nierównym terenie

- posiada ochronę przed wiatrem i deszczem, co daje możliwość jazdy 
w każdych warunkach pogodowych.

- posiada skośne zawieszenie koła 

- wytrzymały i odporny - zapewnia długi okres użytkowania bez konieczności 
skomplikowanej konserwacji

- jest łatwy w składaniu i codziennym użytkowaniu 

- pozwala na całoroczne korzystanie z szerokiego zakresu działań 

Wózek KOZLIK powstał  z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami oraz ich 
rodzinach i opiekunach. Umożliwia wspólne czerpanie radości z codziennych 
aktywności i możliwie maksymalne doświadczanie ich, co ma dobroczynny wpływ 
na samopoczucie użytkownika. Dodatkowo zapewniają wygodę podczas 
podróżowania oraz bezpieczeństwo w każdych warunkach.

KOD: P.130 i P. 131

Wózek KOZLIK jest WYROBEM MEDYCZNYM 
i podlega refundacji przez NFZ.

www.mywam.pl



PARAMETRY WÓZKÓW
DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW:

www.mywam.pl
 tel. +48 534 899 377
e-mail: biuro@mywam.pl

MyWam Polska Sp.z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów

Parametr : BABY  / wartość  JUNIOR  / wartość  MAX  / wartość  

Konstrukcja  aluminiowa 
konstrukcja rurowa  

aluminiowa    
konstrukcja rurowa  

aluminiowa  
konstrukcja rurowa  

Wysokość pasażera  90 cm   140 cm 180 cm  

Waga wózka  8,5 kg    12,5 kg    16 kg  

Wysokość z kołami  90 cm    120 cm    150 cm 

Szerokość całkowita  78 cm    78 cm    78 cm  

Ładowność  50 kg    70 kg    70 kg  

Rozkładana konstrukcja  TAK   TAK   TAK 

Zdejmowana pokrycie  TAK   TAK   TAK 

Wysokość pleców  58 cm    88 cm    95 cm  

Długość siedziska  28 cm    40 cm    40 cm  

Całkowita długość na nogi  55 cm    80 cm   100 cm  

Szerokość siedziska  
w dolnej częśc i 

34 cm    36 cm    36 cm  

Szerokość siedziska  
w ramionach  

46 cm    50 cm    50 cm  

Szerokość (transportowa)  58 cm    62 cm   62 cm  

Długość (transportowa)  105 cm    130 cm   150 cm  

Wysokość  (transportowa)  60 cm   65 cm    85 cm  

Wielkość kół  20"   20"    20"  

Regulowana rączka  Tak   Tak   Tak 

 


