
K-SERIES



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig 
ønsker det. Küschall K-Series kørestolen giver brugeren 
de bedste muligheder for at være aktiv og opleve nye 
spændende eventyr uden begrænsninger. Unlimit your 
world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
K-Series er et ikon indenfor design og en trendsætter 
indenfor fastrammekørestole. Det geniale modulære 
siddesystem kan tilpasses efter brugerens behov, og 
hele kørestolens dynamiske opsætning giver brugeren de 
bedste køreegenskaber.
 

HYDROFORM
Styrke, lethed og stivhed. Den nye designteknologi 
med den hydroformstøbte ramme på K-Series øger 
stivheden og forbedrer derved køreegenskaberne. Den 
hydroforme forramme skaber et ergonomisk greb tæt ved 
sæderammen, der er særligt fordelagtigt for brugeren 
under forflytninger. Det ikoniske design gør K-Series 
elegant og diskret på samme tid - perfekt til den aktive 
bruger, som stiller store krav til sin kørestol.



V-FORMET FORRAMME

  Som option er der muligheden for V-formet 
forramme, hvilket gør kørestolen slankere og 
støtter godt op om brugerens ben.

AKTIV LETVÆGTSBREMSE

  Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i 100% aluminium 
og designet, så den matcher de moderne linjer på det 
hydroforme chassis  - lav vægt, let betjening og optimal 
sikkerhed.

FODBØJLE

  Fodbøjlen er designet med en flad og 
behagelig overflade med god støtte til 
fødderne.

HYDROFORM 
FORRAMME

  Den hydroformstøbte ramme giver et 
ergonomisk greb på forrammen, hvilket er 
ideelt ved repositionering eller som støtte 
ved forflytninger. Forrammen kan vælges 
enten med 90° eller 75° knævinkel.



FORHJULSOPHÆNG

  Den enkle og smarte aluminiumsprofil 
på forhjulsophænget matcher det elgante 

design på resten af kørestolen.

JUSTERBAR RYG 

  Den foldbare ryg har indbygget 
mulighed for 6 forskellige rygvinkler, 

så den bedste støtte let kan opnås.

SÆDEMODUL

  Det unikke sædemodul kan 
indstilles i 5 forskellige positioner, så 

balancepunktet kan finjusteres.

HYDROFORM 
RYGBØJLE 

  Den stærke, hydroformede rygbøjle giver et 
godt greb og gør stolen nemmere at løfte, fx 

ind og ud af bilen.

FORHJULSGAFFEL

  Forhjulsgaflerne er fremstillet i et enkelt design med 
integrede lejer, der letter vedligeholdelse og hindrer 

opsamling af støv mv. 

K-SERIES



MODUL- 
JUSTERBAR

På K-Series kan balancepunktet let 
justeres ved at flytte sædemodulet 
tilbage eller frem i fem forskellige 
positioner. Skruer og beslag er gemt 
ad vejen under sædet, så sædet 
nærmest svæver. Balancepunktet 
kan ændres ved skiftende behov, 
uden at ekstra komponenter er 
påkrævet.

DYNAMISK 

De bedste køreegenskaber ved 
brug af minimum af kræfter 
opnås med en helt stiv og fast 
kørestolsramme. På K-Series er 
ramme, forhjul og drivhjul altid 
korrekt forbundne og helt afstivet. 
Balancepunktet ændres ved at 
skyde sædet frem eller tilbage i 
forhold til rammen.

IKONISK

K-Series hydroforme chassis, i 
kombination med den ikoniske,  
minimalistiske og åbne ramme 
samt den lave vægt, giver brugeren 
mulighed for at nyde hverdagens 
aktiviteter. Uanset om det drejer sig 
om arbejde, fritidsaktiviteter eller 
bare en køretur, vil K-Series give 
brugeren muligheden for at klare 
sig selv og komme vidt omkring.

HYDROFORME 
FORRAMME

Den nyeste teknologi indenfor 
fremstilling af kørestole er 
hydroforming, hvilket gør K-Series 
endnu stærkere. Et ikonisk look, der 
er let genkendeligt takket være det 
lige design omkring knæområdet. Med 
en kørestolsramme som K-Series, 
der er yderligere afstivet, bliver 
køreegenskaberne ikke bedre.

EGENSKABER PERSONLIGE 
VALG

Azurblå (mat)

3        VÆLG PRINTFARVE

2        VÆLG LOGODESIGN

1        STANDARDFARVER

Hvid (mat) Antracitgrå 
(mat)

Sort (mat) Rød (mat)

RødSort

Mørk
grå

Blå SortRubinrødGuldLys
grå

Sølvgrå

SPECIALFARVER*

Glossy sort 
(blank)

Flashy gul Violet Rubinrød

Royal blå Dynamisk 
orange

Grøn

* 10 dages ekstra leveringstid ved valg af specialfarve 



TEKNISKE DATA

RAMME-
VINKEL

75° / 90° 
Lige eller V-formet

TOTAL-
VÆGT
ca. 7.8 kg 

SÆDE-
HØJDE

For: 450 – 520 mm 
Bag: 390 – 490 mm 

interval 10 mm 

SÆDE-
BREDDE 
320 – 500 mm 
interval 20 mm 

UNDERBENS-
LÆNGDE

290 – 480 mm 
interval 10 mm 

MAX
BRUGERVÆGT

130 kg

TOTAL-
BREDDE 

SB + 170 mm 

RYG-
HØJDE

270 – 480 mm 
interval 15 mm

CAMBRING

0º /  3º / 6º

TRANSPORT-
VÆGT
ca. 5.1 kg 

SÆDE-
DYBDE

350 – 525 mm 
interval 25 mm 

RYG-
VINKEL

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° / 94° 

BALANCE-
PUNKT

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

Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige 
konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.

TOTAL- 
LÆNGDE

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

CRASH TESTET

Opfylder krav jvf.  
ISO 7176-19

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 36 90 00 00
www.invacare.dk
denmark@invacare.com
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