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UNLIMIT
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det.
Den pålitelige og foldbare Compact 2.0 rullestolen gir brukeren alle
muligheter for en ny og spennende kjøreopplevelse.
Unlimit your world.

KÜSCHALL
COMPACT
Küschall Compact er den perfekte kombinasjonen av pålitlighet
og høy kvalitet. Compact 2.0 leveres med tre forskjellige
frontrammer; fast, hemi og swingaway med utsvingbare
benstøtter. Rammene kan lett tilpasses brukerens behov og bedre
komfort. Uansett om det er bruk for et høyere konfigurasjonsnivå
eller en mer enkel aktiv rullestol passer Compact 2.0.

HYDROFORMING
Den hydroformede rammen med sine nye linjer tar designet til
Compact 2.0 til et helt nytt nivå. Den nye teknikken er mer enn
bare desing, den både styrker og øker stivheten. I tillegg får du
en moderne og tidløs stol med et ergonomisk grep som letter
forflytning og reposisjonering.

HYDROFORMING
Det hydroformede designet gir en robust og sterkt
konstruksjon. Det ergonomiske grepet letter forflytning og
reposisjonering.

BENSTØTTER
Benstøttene svinges lett til sides og kan fjernes.
Dette gjør det enklere å ha føttene i bakken,
forflytning og eventuell transport av stolen i
foreksempel bil.

FOTBRETTENE
Benstøttene har slitesterk antislip overfalte og klappes lett opp ved
forflytning.

COMPACT 2.0

FOLDEMEKANISME
Foldemekanismen gjør det enkelt å
folde stolen ved å ta taik i ryggstropp og
setetrekk. Det kan også bestilles foldbar
rygg som tilbehør.

RAMMEKRYSS
Rammekrysset er spesielt designet for å
støtte brukere med nedsatt styrke og sikre
at rullestolen enkelt kan foldes ut og settes i
sammen igjen.

RETNINGSSTABIL
KJØRING
Det er enkelt å stille inn forhjulet slik at
man holder en stabil kjøreretning.

SVINGHJUL GAFFEL
En ny og ren design med integrert lager som reduserer
ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.

EGENSKAPER

FOLDBAR OG
STABIL

DESIGN
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VELG RAMMEFARGE

Küschall Compact 2.0 er særdeles
stabil, robust og stiv kryssrammestol,
som gir meget gode kjøreegenskaper.
Rammekrysset gjør at stolen enkelt
kan foldes sammen, også av brukere
med nedsatt muskelstyrke.

LETTE BENSTØTTER

Hvit

Anthracite grå

Azurblå

Carmine rød
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VELG LOGO DESIGN

3

VELG LOGO FARGE

Space svart

Compact 2.0 kan leveres med tre
forskjellige fronter. Swing Away
fronten med lette, utsvingbare og
avtagbare benstøtter gir god plass
til føttene og forenkler forflytning.
Hemifronten gjør det mulig å
oppnå enda lavere setehøyde, og
fastfronten gjør stolen enda mer
stabil. Det kan også monteres på
både vinkeljusterbare benstøtter og
amputasjonsstøtte.

KOMFORT
Ryggen på Compact 2.0 leveres
standard med velcro bånd og kan
vinkeljusteres. Som tilbehør kan
stolen også bestilles med nedfellbar
rygg som kan foldes med resten av
stolen, noe som gjør stolen veldig
kompakt og enkel å transportere.
Compact 2.0 er kompatibelt med
Matrx ryggsystem som gir ytterlige
posisjoneringsmuligheter.

Rød

Svart

HYDROFORMET RAMME
Den innovative hydroformede
rammen gjør Compact 2.0 lett
og designets utforming gir et
behagelig og ergonomisk grep
øverst på benstøttene. Denne
detaljen gir støtte for brukeren
under reposisjonering og
forflytning.

Lys grå

Gull

Rød

Blå

Mørk grå

Svart

TEKNISKE DATA
SETEBREDDE

SETEDYBDE

LENGDE KNE TIL HÆL

HØYDE RYGG

VINKEL RYGG

280 – 500 mm
i steg på 20 mm

320 – 500 mm
i steg på 20 mm

200 - 510 mm
i steg på 10 mm

300 – 510 mm
i steg på 15 mm

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

FRONTRAMME
VINKEL

TOTAL BREDDE

TOTALBREDDE
FOLDET

TOTAL LENGDE

SB + 160 mm

TRANSPORTVEKT

MAKS
BRUKERVEKT

TESTING

Ca. 7.8 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 6.7 kg (fast frontramme)

130 kg

Oppfyller krav til crash
testing jmf
ISO 7176-19

SETE HØYDE
Foran: 350 - 530 (swing away
front ramme)
440 - 530 (fast front ramme)
Bak: 360 – 500 mm
i steg på 10 mm

70º / 80º

CAMBER

PRODUKT VEKT

0º / 3º

Ca. 10.5 kg (avtagbare benstøtter)
Ca. 9.6 kg (fast frontramme)

ca. 290 mm

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm

Oppgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med
forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

STANDARD KONFIGURASJON
• Vinkeljusterbar rygg med velcrobånd
• Faste kjørehåndtak
• 70 grader utsvingbare benstøtter med flip-up

• Kort armlen med klesbeskytter
• 5’’ komfor svinghjul
• 24’’ Active drivhjul med alu drivring

Kundeservice: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

• 3 grader camber
• Push bremser
• Tippesikringer

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo
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