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Produktvekt
Fra ca. 10.3 kg

Maks helling
7°

Setehøyde 
Foran: 480 – 510 mm
Bak: 400 – 480 mm
i trinn på 10 mm

Lengde kne til hæl 
290 – 480 mm
i trinn på 10 mm 

Svingradius
920 – 1230 mm

Transportvekt uten
drivhjul
Fra ca. 7 kg

Setebredde
360 – 480 mm
i trinn på 20 mm 

Setedybde
375 – 475 mm
i trinn på 20 mm

Tyndgepunkt
80 mm / 95 mm /  
110 mm / 125 mm

Total bredde
SW + 170 mm

Maks brukervekt
120 kg

Høyde rygg
315 – 480 mm
i trinn på 15 mm 

Vinkel rygg
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Total lengde
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Krasj testet
Tilfredsstiller   
ISO 7176-19

Frontrammevinkel
75° / 90°

FARGE: Den spesielle strukturen av matte farger i 
küschall K-Series attract sikrer høy slitestyrke og 
motstand mot riper.

SETE: Som et alternativ er setetrekket også 
tilgjengelig med regulerbare velcro-stropper.

Enkel å justere etter brukerens behov 

En attraktiv rullestol for alle 

TEKNISKE DATA  
K-SERIES ATTRACT

Allsidig og konfigurerbar for å 

dekke et bredt spekter

av personlige behov. Küschall 

K-Series attract passer

for alle, uansett alder, som 

ønsker et produkt som tilbyr

mobilitet i kombinasjon 

med stil. Med sin smale 

frontramme representerer 

küschall K-Series attract den 

perfekte kombinasjon mellom 

lav vekt, enkel håndtering, 

kvalitet og pålitelighet, samt

svært gode kjøreegenskaper.

Prisforhandlet:

• Post 2: Aktiv rullestol med 

fastramme og fast benstøtte
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KONFIGURASJON: Stolen har aluminiumramme 
i sort matt med 75 grader fronvinkel (U). 
Aluminiumsaksling med 3 grader cambring,
nedfell – og låsbar vinkeljusterbar rygg med 
velcrobånd med faste korte kjørehåndtak. 
Standard setetrekk, opp – og innsvingbare
klesbeskyttere i kompositt og standard push 
bremser. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24” 
Aktive drivhjul i sort med Light wheel luftdekk og 
aluminiums driving. 4” Everyday svinghjul i sort og 
to stk. brukerbetjent innsvingbar tippesikring.
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