K-SERIES

UNLIMIT
YOUR WORLD
Vi på Küschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt
förutsättningar. Küschall K-serie erbjuder dig möjlighet till
anpassning efter dina behov för maximal prestanda. Full kraft, all
frihet, Unlimit your world.

KÜSCHALL
K-SERIES
K-serien är en ikon. För sin design, för den trendsättande
monotube ramkonstruktionen och för ett dynamiskt sittsystem
som anpassas efter dina behov. Allt för att ge dig den bästa
körprestandan.

HYDROFORMNING
Den hydroformade ramen med sina nya linjer tar designen på din
K-serie till en ny nivå. Den nya tekniken är mer än bara design.
Det mer styrka och ökad vridstyvhet, allt för en oöverträffad
körprestanda. Addera allt detta och du har en ny tidlös ikon.

HYDROFORMNING
KNÄVINKEL
Genom hydroformning så har Kuschall
skapat ett ergonomiskt grepp, idealiskt vid
förflyttningar både i rullstolen men också
till och från rullstolen. Ramvinklarna är 90°
och 75°

BROMS ACTIVE LIGHT
Den nya bromsen gjord helt i aluminium med
låg vikt (vikt164gr), en minimalistisk design och
enkel funktion.

INSVÄNGD RAM
Med en insvängd ram blir din rullstol mer tight ,
allt för att kunna följa och stödja din kropp.

FOTBÅGE
I helt ny design med en plan yta för
bättre avlastning och positionering för
fötterna. .

K-SERIES

NY RYGGBÅGE
Ny design med ett större djup, perfekt för
MatrX ryggstöd. Perfekt att greppa i när man
t.ex. ska lyfta rullstolen i och ur bilen.

RYGGSTÖD
Fällbart ryggstöd som automatiskt
låser i nedfällt läge har nu sex möjliga
ryggvinklar. Nytt är 94grader för olika
positioneringsbehov.

SITTENHETEN
Är hjärtat i K-serien. Sittenheten
erbjuder alltid fem positioner av
balanspunkten och möjlighet att justera
sitthöjden fram och/eller bak. Allt för att
din rullstol ska passa just dig.

LÄNKHJULHUS
Ny hydroformad aluminiumprofil
svetsad direkt på ramfronten i samma
design som övriga rullstolen.

LÄNKHJULSGAFFEL
En ny och ren design och med integrerade lager som avsevärt
reducerar ansamling av smuts, allt för ett enklare underhåll.

EGENSKPER

IKONISK

STYLING

1

RAMFÄRG

Med sin ikoniskt minimalistiska
öppna ram och rena design ger
K-serien dig möjligheten att göra
det du vill; oavsett om det är
att komma till och från jobbet,
skolan eller något spännande
fritidsintresse, K-serien ger dig
friheten att vara du.

JUSTERBAR

Pure White

Anthracite Grey

Carmine Red

Azure Blue

2

DEKAL

3

DEKALFÄRG

Space Black

Med justeringen av balanspunkten
osynligt placerad under sitsenheten
innebär att du kan flytta sitsen fram
och tillbaka i fem olika positioner.
Balanseringen kan ändras vid ett
senare tillfälle om behov uppstår
och det utan att extra komponenter
krävs. Allt för att passa just dig

DYNAMISK
Ramen har en konstant perfekt
geometri mot marken, så det finns
inget behov av att justera något på
ramen.
Hjulen förblir alltid i samma
position på ramen. Den mycket
vridstyva konstruktion leder till bra
köregenskaper.

HYDROFORMAD
RAM

Red

Black

Tekniken med hydroformning har gjort
K-serien ännu mer personlig. En ikonisk
look som idag blir ännu mer igenkänd
tack vare den nya designen. När ramen
blivit mera vridstyv så blir rullstolens
köregenskaper och din körupplevelse
mer sensationell än någonsin.
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TEKNISK DATA
SITTBREDD

SITTDJUP

UNDERBENSLÄNGD

RYGGHÖJD

RYGGVINKEL

320 – 500 mm
I steg om 20 mm

350 – 525 mm
I steg om 25 mm

290 – 480 mm
I steg om 10 mm

270 – 480 mm
I steg om 15 mm

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°

SITTHÖJD

RAMVINKEL

TOTALBREDD

TOTALBREDD

BALANSPUNKT/
COG

Fram: 450 – 520 mm
Bak: 390 – 490 mm
I steg om 10 mm

75° / 90°
V-ram eller insvängd

SB + 170 mm

75°: ca 830 - 1055 mm
90°: ca 760 - 985 mm

80 mm / 95 mm / 110 mm/
125 mm / 140 mm

CAMBER

TOTALVIKT

TRANSPORTVIKT

BRUKARVIKT

KROCKTESTAD

0º / 3º / 6º

ca 7.8 kg

ca 5.1 kg

130 kg

Godkänd/uppfyller
ISO 7176-19

Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen.
Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden
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