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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/ 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                     

Krocktestad 
ISO 7176-19



13

AI
Aluminium

Rullstolarna i Küschall K-serien finns i tre exceptionella 
material: Aluminium, Titan och Carbon, var och en med 
sina egna egenskaper och fördelar. 

Med mottot «No Limits» 
och med personlighet och 
design i fokus

Aluminium producerades första gången 1825 och är den 
vanligast förekommande metallen i jordskorpan, och 
den mest använda icke järnhaltiga metallen. Aluminium 
är återvinningsbart till 100 %, utan att de naturliga 
egenskaperna går förlorade. Aluminium erbjuder ett 
brett utbud av egenskaper och de mest utmärkande 
är den lätta vikten och hållbarheten. Aluminium 
har många användningsområden, exempelvis inom 
transport, förpackning, konstruktion, flygindustrin och 
för elektriska transmissioner. 

Küschall K-serie Aluminium är rullstolar som är mycket 
mångsidiga, slitstarka och konfigurerbara. De finns med 
en rad olika tillval som passar dina exakta behov och krav 
i syfte att ge dig ännu större komfort och flexibilitet.

Aluminium



Sittbredd:
340 – 480 mm
i steg om 20 mm

Sittdjup: 
375 – 450 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/ 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                     

Krocktestad 
ISO 7176-19
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Ti
Titanium

Titanium

För total frihet 
Titan upptäcktes 1791 och har mestadels använts inom 
luftfarten och i bilar, i synnerhet i bil- och motorcykelracing. 
Används ofta som ett strategiskt material då titan är 
perfekt för användning inom områden där reducering 
av vikt är avgörande, samtidigt som behovet av styrka 
och styvhet också är av största vikt. Dessutom är titan 
korrosionshärdigt, biokompatibelt, giftfritt och orsakar 
inte allergiska reaktioner mot kroppen, vilket gör titan 
till ett mycket populärt material. 

Med Küschall K-serien Titan kan du motstå de 
påfrestningar som daglig användning kan ge och 
rullstolen passar därför även de mest extrema brukare. 
Vill du ha en unik rullstol för dina dagliga aktiviteter, är 
denna starka och kompakta rullstol perfekt. 



Sittbredd:
340 – 480 mm
i steg om 20 mm

Sittdjup: 
375 – 450 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/ 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

Tekniska data                     

Krocktestad 
ISO 7176-19
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C
Carbon

Carbon

Uttryck dig med rena linjer, 
lätthet och prestanda 
Den viktigaste byggstenen för liv, och som är nödvändig 
för att det ska finns levande varelser, är kol. Ett oböjligt, 
pålitligt och otroligt mångsidigt ämne. Populärt inom 
rymdtekniken, ingenjörskonsten, det militära, och 
inom motorsporten. Carbon är även populärt bland 
formgivare tack vare att materialet är så flexibelt och 
lätt att skapa med. 
Küschall K-serien Carbon är rullstolar som är 
lämpliga för mycket aktiva brukare som kräver estetik 
tillsammans med exceptionell styrka och högkvalitativa 
köregenskaper. K-serien utgör ett genombrott inom 
innovativ rullstolsdesign och gör att brukaren kan 
uttrycka sin personlighet och leva livet fullt ut: själva 
kännetecknet för Küschall.



Sverige: 
Invacare AB | Box 66 | 163 91 Spånga | Tel: 08-761 70 90 | Fax: 08-761 81 08 |
www.invacare.se

Küschall® är ett registrerat varumärke. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa 
att innehållet i denna publikation är korrekt vid tryckningen. Küschall AG förbehåller sig 
rätten att ändra befintliga modeller utan föregående meddelande och att ha en + eller - 
tolerans på 10 mm på följande mått: sitsbredd, ryggstödshöjd, sitshöjd (fram och bak) 
och underbenslängd. All användning av denna publikation, eller delar därav, samt varje 
återgivning av bilder, måste ha skriftligt tillstånd från Küschall AG. Företaget, varumärket 
och logotypen Küschall AG tillhör Invacare koncernen.


