
COMPACT



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

KÜSCHALL 
COMPACT
Küschall Compact är den absoluta standarden för 
tillförlitlighet och högklassig kvalitet. En Compact 
finns med swingaway benstöd eller fast benstöd med 
fotstöd. Oavsett vilka behov du behöver så finns en 
Compact för dig och din livsstil. 

HYDROFORM-
NING
Med den hydroformade ramen har Compact blivit 
starkare och mera vridstyv samtidigt som den blivit 
500gram lättare än förgångaren. 



HYDROFORMAD RAM

  Hydroformad ram och benstöd för bättre 
vridstyvhet och viktreducering upp till 500gram.

BENSTÖD

  Välj benstöd efter dina behov. Fasta eller 
swingaway benstöd i 80° eller 70° vinkel.

FOTSTÖD

  Fotplattor finns i två varianter, fasta av 
plast eller vinkelställbara i carbon.



LÄNKHJULSHUS

  Ett enkelt och intuitivt länkhjulshus  
för de bästa köregenskaperna.

IHOPFÄLLNINGSSYSTEM

  Ett ihopfällningssystem som kräver minimal kraft 
för att fälla ihop. Konstruerat förstabilitet och mesta 

vridstyvhet och köregenskaper. 

LÄNKHJULSGAFFEL

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

COMPACT



Azure Blue

EGENSKAPER STYLING

FUNKTION

Funktioner och fördelar med en 
Compact inkludera benstöd i 70° 
respektive 80° vinkel. Ett flertal 
sittbredder och sittdjup. Ett fällbart 
ryggstöd gör Compact liten, lätt och 
kompakt, perfekt vid transport och 
förvaring. Givetvis krocktestad.

KOMFORT 

Med ett stort utbud av val och 
tillbehör så kan man lätt anpassa 
rullstolen efter sina behov. 
Insvängd ram, sitthöjd från 36cm 
för att sparka sig fram, nackstöd, 
ryggsystem är bara några exempel 
val man kan göra.

TEKNIK

En stabil ihopfällningsmekanism, 
ett chassi som är mycket vridstyvt 
för minsta möjliga energi förlust 
vid framförandet av rullstolen. Lätt 
för användaren att själv fälla ihop. 
Det är alla exempel på lösningar för 
att skapa den bästa ihopgällbara 
aktivrullstolen.

LÅG VIKT 
GENOM 
HYDROFORM-
NING

En helt ny och starkare ram som 
genom hydroformningen blivit 500g 
lättare än föregångare.
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TEKNISK DATA

RAMVINKEL
70º / 80º

Rak eller insvängd

TOTALVIKT
ca. 10.5 kg (swing away)

ca. 9.6 kg (fast ram)

SITTHÖJD
Fram: 370 – 530 mm 
Bak: 360 – 500 mm

i steg om 10 mm

SITTBREDD 
280 – 500 mm

i steg om 20 mm

UNDERBENS-
LÄNGD

200 - 510 mm
i steg om 10 mm

TOTALBREDD 
IHOPFÄLLD 

ca. 290 mm

BRUKARVIKT
130 kg

TOTALBREDD 
SB + 160 mm 

RYGGHÖJD
300 – 510 mm

i steg om 15 mm

CAMBER

0º /  3º

TRANSPORTVIKT 
ca. 7.8 kg (swing away)

ca. 6.7 kg (fast ram)

SITTDJUP
320 – 500 mm

i steg om 20 mm

RYGGVINKEL
82°/86°/90°/
94°/98°/102°

TOTALLÄNGD
70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 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 Compact 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.
© juni 2019, Invacare International GmbH. Alla rättigheter förbehållna. SE - 1659368

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 webbplat

KROCKTESTAD

Godkänd/uppfyller  
ISO 7176-19


