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UNLIMIT  
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker 
det. Küshall K - Series 2.0 kan tilpasses dine behov for maksimal 
prestasjon. Full kraft, full frihet, Unlimit your world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
K-Series 2.0 er et ikon innenfor design og en trendsetteende 
fastramme rullestol. Det geniale modulære sittesystemet kan 
tilpasses brukers  behov, og hele rullestolens dynamiske oppsett 
gir brukeren de beste kjøreegenskapene.

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



VALG AV RAMMER

  Velg mellom ulike rammer for å bedre følge 
kroppens bevegelser. Det tilbys både standard og 
innsvinget ramme i 75° og 90°.

LETT AKTIV BREMS

  Minimalistisk design og presisjon ned til 
minste detalj. Laget av aluminium og veier kun 
164gr. Finnes som tilbehør.

FOTBØYLE

   Flat overflate, gir bedre understøttelse.

HYDROFORMET 
FRONTRAMME

  Optimale kjøreegenskaper på grunn av 
mindre fleksibilitet (økt stivhet) i rammen. 
Ergonomisk grep i kneområdet som er 
ideell for forflytning inn og ut av stol.



K-SERIES 2.0

SVINGHJULSFESTE

  Ny hydroformet aluminiumsprofil sveiset 
direkte på frontrammen i samme design som 

resten av stolen.

FOLDBAR RYGG

  Foldbar rygg som automatisk låses 
har nå seks mulige ryggvinkler.

SITTEENHETEN

  Er hjertet i K-serien. Sitteenheten 
tilbyr alltid 5 posisjoner av tippepunktet 

og mulighet for å justere sittehøyden. 
Alt for at rullestolen skal passe deg.

NY RYGGBØYLE 

    Nytt og dypere design, perfekt for Matrx 
ryggsystem. Perfekt å gripe tak for eksempel 

ved løft ut og inn av bil.

SVINGHJULSGAFFEL

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



EGENSKAPER

JUSTERBAR 

VELG RIKTIG RYGG  

LETT IKONISK AKTIV RULLE-
STOL MED HØY KVALITET UNIKT TILBEHØR 

BYGG DIN EGEN STOL 

SMOOV 

Med sin ikoniske ramme og rene design gir K-series 2.0 deg mulighet 
til å gjøre det du vil, om det er å komme til og fra jobb, skole eller 
andre spennende fritidsaktiviteter. K-series 2.0 gir deg friheten til å 
være deg.

Kombiner din K-series 2.0 med et stort utvalg av tilbehør. K-series 
2.0 tilbyr nå nyheten fjæring i setet for mer komfortabel kjøring.
Vario aksling gjør det enkelt justere cambringen etter type aktiviteter, 
som for eksempel sportsaktiviteter, trange passasjer og ved bruk av 
elektroniske drivaggregat.

Nå kan du konfiguere din egen rullestol på küschall.com. Velg det 
tilbehøret som du ønsker og se hva stolen kommer til å veie. 

Skjult under sittenheten kan du justere tippepunktet frem og tilbake 
i fem ulike posisjoner. Oppstår det endret behov kan balansen endres 
uten at ekstra komponenter kreves. Alt for å passe deg og dine behov.

Standard trekket aeroback er et luftende og komfortabelt 
ryggoverdrag til velcro rygg. 

K-series 2.0 passer også veldig godt med Matrx sitt populære 
ryggsystem som gir god støtte og behagelig sittestilling. Se 
tilbehørsguide for fullstendig oversikt.

K-series 2.0 passer også veldig godt med Vicair sitteputer og Albers 
populære elektriske drivaggreagater. 

Alber Smoov er en nyskapende, diskre samt praktisk hjelpemotor. 
Smoov kan raskt og enkelt festes til rullestolen når du ønsker det. 



EGENSKAPER

DESIGN

STANDARD KONFIGURASJON

• Foldbare kjørehåndtak

•  Pustende og komfortabelt 
Aeroback ryggoverdrag 

• Light Seat setetrekk

• Klesbeskytter i karbon

• Aluminium rygg

• Ny og ergonomsik ryggbøyle

• Hydroformet benstøtte

• 75° ramme

• 3° camber

• 4’’ Starec sorte svinghjul

•  24’’ Active drivhjul med alu 
drivring

• Push bremser

• Tippesikringer
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SvartRød

Mørk gråBlå SvartRødGullLys grå

K-Series 
SD350mm SD375mm SD400mm SD425mm SD450mm SD475mm SD500mm SD525mm

SB320mm 1663954 1663977 1664044 1664130 1665189 1665391 1665401 1665411
SB340mm 1663955 1663978 1664045 1664131 1665190 1665392 1665402 1665412
SB360mm 1663956 1664014 1664046 1664144 1665191 1665393 1665403 1665413
SB380mm 1663957 1664037 1664047 1664807 1665192 1665394 1665404 1665414
SB400mm 1663958 1664038 1664048 1665183 1665193 1665395 1665405 1665415
SB420mm 1663959 1664039 1664119 1665184 1665386 1665396 1665406 1665416
SB440mm 1663973 1664040 1664120 1665185 1665387 1665397 1665407 1665417
SB460mm 1663974 1664041 1664123 1665186 1665388 1665398 1665408 1665418
SB480mm 1663975 1664042 1664128 1665187 1665389 1665399 1665409 1665419
SB500mm 1663976 1664043 1664129 1665188 1665390 1665400 1665410 1665420

AzurblåHvitAnthracite grå Space svart Carmine rød
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FRONTRAMME-
VINKEL

75° / 90° 
V-ramme eller innsvingt

TOTAL VEKT
ca  7.8 kg 

SETEHØYDE

Foran: 450 – 520 mm 
Bak: 390 – 490 mm 

I steg på 10 mm 

SETEBREDDE
320 – 500 mm 

I steg på 20 mm 

LENGDE KNE TIL HÆL
290 – 480 mm 

I steg på 10 mm 

MAKS 
BRUKERVEKT

130 kg

TOTAL BREDDE 

SB + 170 mm 

HØYDE RYGG
270 – 480 mm 

I steg på 15 mm

CAMBER
0º /  3º / 6º

TRANSPORT VEKT
ca  5.1 kg 

SETEDYBDE
350 – 525 mm 

I steg på 25 mm 

VINKEL RYGG
74° / 78° / 82° / 
86° / 90° / 94° 

TIPPEPUNKT 

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

Oppgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400mm 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.

TOTAL LENGDE

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

TESTER
Godkjent 

ISO 7176-19

TEKNISK DATA

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo

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


