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Aluminium



Egenskaper och tillval

Platta för ryggstödsvinkling

BagagehållareAdducerad ram

Ryggklädsel svart/grå Ficka under sitsklädseln

A «No Limits» range with personality 
                                       at the heart of its design.

Alla mått och vikter är baserade på  
SB 400 mm och SD 400 mm i 

den lättaste och mest kompakta 
konfigurationen som är möjlig. Vikt 

och mått kan ändras med olika 
konfigurationer. Detta är enbart några få av de tillval som finns tillgängliga till denna modell.

Tekniska data                             
Sittbredd:

340 - 480 mm
i steg om 20 mm

       

Sittdjup:
375 - 525 mm

i steg om 25 mm 
                 

Sitthöjd:
fram: 450 - 520 mm
bak: 380 - 490 mm 

i steg om 10 mm

Ryggstödshöjd:
270 - 480 mm

i steg om 15 mm
                

Underbenslängd:
290 - 480 mm

i steg om 10 mm
                

Tyngdpunkt: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 

125mm/ 140 mm

Ryggstödsvinkel:
74°/78°/82°/86°/90°

Totalbredd:  
SB + 170 mm

Total längd:
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Total vikt 
obelastad:

ca. 7.7 kg

Max brukarvikt:
125 kg

Transportvikt 
utan drivhjul: 

ca. 5.4 kg

Sidovy

Aluminium

Made in Switzerland
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Tekniska data                             



Egenskaper och tillval

Infästning camberaxel Länkhjul och gaffel i CPS kromMobilväska

Markus Pfister

Mitt liv är hektiskt. Jag har en krävande och fullbokad agenda - alltid på språng. Min rullstol måste hjälpa mig genom hela dagen i 
kombinationen med optimala köregenskaper samt en praktisk lätthanterlighet och hållbarhet som jag kräver.
Küschall® K-serien ger mig alla dessa saker utan att kompromissa med designen.

Detta är enbart några få av de tillval som finns tillgängliga till denna modell.

Titan rygg

Titan Carbon

Sittbredd:
34 0– 480 mm
i steg om 20 mm
        

Sittdjup:
375 - 450 mm
i steg om 25 mm

Sitthöjd:
fram: 480 - 520 mm 
bak: 380 – 490 mm
i steg om 10 mm

Ryggstödshöjd:
270 – 480 mm
i steg om 15 mm

Underbenslängd:
290 – 480 mm
i steg om 10 mm

Tyngdpunkt: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/  
125 mm/ 140 mm

Ryggstödsvinkel:
74°/78°/82°/86°/90°

Totalbredd:  
SB + 170 mm

Total längd:
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Total vikt 
obelastad:
ca. 7.7 kg

Max brukarvikt:
125 kg

Transportvikt 
utan drivhjul: 
ca. 5.4 kg

Tekniska data                     Tekniska data                     
Sittbredd:
340 – 480 mm
i steg om 20 mm        

Sittdjup:
375 - 450 mm
i steg om 25 mm

Sitthöjd:
fram: 480 - 520 mm 
bak: 380 – 490 mm
i steg om 10 mm

Ryggstödshöjd:
270 – 480 mm
i steg om 15 mm

Underbenslängd:
290 – 480 mm
i steg om 10 mm

Tyngdpunkt: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 
125 mm/ 140 mm

Ryggstödsvinkel:
74°/78°/82°/86°/90°

Totalbredd:  
SB + 170 mm

Total längd:
75°: ca. 830 mm

Total vikt 
obelastad:
ca. 7.5 kg

Max brukarvikt:
125 kg

Transportvikt 
utan drivhjul: 
ca. 5.2 kg

Alla mått  och vikter är baserade på SB 400 mm och SD 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen som är möjlig. Vikt och mått kan ändras med andra 
konfigurationer.

Made in Switzerland


