
KSL®



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Vi på Küschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt 
förutsättningar. Küschall KSL® erbjuder dig möjlighet till
anpassning efter dina behov för maximal prestanda. 
Unlimit your world.

KSL®

Küschall KSL® är teknik och elegans i perfektion. Den innovativ 
hydroformningen skapar den sömlösa designen. Skräddarsydda 
anpassningar för erfarna användare som exakt vet vad de vill. 
Det är KSL®.

HYDROFORMNING
Den helsvetsade hydroformade ramen skapar en lätt och 
vridstyv rullstol som som du med lätthet för fram. Aldrig tidigare 
har teknik och design mötts så här. Din Küschall KSL® är en 
perfekt kombination av prestanda och design.



CARBON AXEL

  Axel av carbon för drivhjulen. 

BROMS ACTIVE LIGHT

  Broms gjord helt i aluminium i minimalistisk 
design, enkel funktion och med en vikt på 
endast 164gr (par).

FOTSTÖD AV TITAN

  Till KSL kan man välja ett fotstöd i titan 
för ytterligare reduktion av vikten.

HYDROFORMAD RAM

  Ökar vridstyvheten och ger mindre flextion i 
ramen. Den plana ytan vid knäleden skapar ett 
också ergonomiskt grepp, perfekt att använda 
vid förflyttningar. 



CARBOLIFE 
DRIVRINGAR

  Carbolife drivringar är designade 
efter handens anatomi för att få ett 

mera ergonomiskt grepp. Det för bättre 
körprestanda och minska risken för 

förslitningar i handen och handleden.

HELSVETSAD 
RAM

  Med en helsvetsad ram 
kombineras vacker estetik och de 

bästa köregenskaper i ett. Med en 
transportvikt från 4,3kg är det den 

lättaste rullstolen från Kuschall.

LÄNKHJULSGAFFEL

  I en ren och enkel design med integrerade lager som 
reducerar ansamling av smuts för att förenkla underhållet.

KSL®



EGENSKAPER STYLING

VIKT

En KÜSCHALL KSL® kan väljas med 
olika tillval i titan eller carbon för 
att minska vikten utan att man för 
den delen ger avkall på rullstolens 
egenskaper, maximal vridsyvhet och 
bästa körprestandan.

ELEGANT 

Fotstödet, en av grunderna för 
ett bra sittande, följer rullstolens 
design samtidigt som fötterna ges 
ett bättre och bekvämare stöd, 
precis som bra design ska vara. 

SKRÄDDAR- 
SYDD

En KÜSCHALL KSL® är skräddarsydd 
efter användaren. Med det skapas en 
rullstol i perfekt geometri som nästan 
försvinner. Hela rullstolen, från ram 
till ryggstöd följer samma design, det 
är en KÜSCHALL KSL®

HYDROFORMAD 
RAM

Hydroforming erbjuder mera 
möjligheter till att forma ett material. 
Denna teknik tillåter att man med 
likadant material som tidigare kan 
skapa en ännu starkare och vridstyvare 
ram. Det gör att vi med KÜSCHALL 
KSL® höjer ribban på hur en rullstol ska 
prestera. 
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TEKNISK DATA

RAMVINKEL
75° / 90° 

V-ram eller insvängd

TOTALVIKT
ca. 6.8 kg 

SITTHÖJD
Fram: 450 – 530 mm 
Bak: 400 – 480 mm 

i steg om 10 mm 

SITTBREDD
340 – 440 mm 

i steg om 20 mm 

UNDERBENSLÄNGD
350 – 500 mm 

i steg om 10 mm 

BRUKARVIKT
100 kg

TOTALBREDD 
SB + 170 mm 

RYGGHÖJD
270 – 420 mm 

i steg om 15 mm

CAMBER
0º /  3º / 6º

TRANSPORTVIKT
ca. 4.3 kg 

SITTDJUP
385 – 485 mm 

i steg om 25 mm 

RYGGVINKEL
74° / 78° / 82° / 

86° / 90° 

BALANSPUNKT/
COG

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

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden

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

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world och Champion är varumärken som tillhör Invacare International GmbH.
Alla ansträngningar har gjorts för att se till att innehållet i denna publikation är fullt uppdaterat vid tidpunkten för utskrift.

Som en del av sin pågående förbättring av produkter förbehåller Invacare International GmbH sig rätten att när som helst modifiera befintliga modeller.
© 2021, Invacare International GmbH. All rights reserved. SE 

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.

TOTALLÄNGD
75°: ca. 800 mm 
90°: ca. 730 mm 


