
Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm.
Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

K-SERIES



UNLIMIT  
YOUR WORLD*

Bij Küschall geloven we dat niets onmogelijk is wanneer u de 
wilskracht hebt om het te bereiken. De Küschall K-Series biedt 
prestaties en uitbreidingsmogelijkheden in één product.
Geen limieten meer voor uw energie, uw vrijheid. 
Unlimit your world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
De K-Series is een designicoon, een trendsetter op het gebied 
van vastframe rolstoelen.
Het ingenieuze modulaire zitsysteem past zich aan uw 
behoeften aan en de dynamische opstelling biedt uitstekende 
rijprestaties.

HYDRO GEVORMD
Het hydro gevormde voorframe brengt het design van uw 
K-Series naar een ander niveau. Deze nieuwe technologie 
verbetert de rijprestaties en verhoogt de rigiditeit en de 
stevigheid. De slanke lijnen en het dynamisch uiterlijk maken de 
stoel een tijdloos icoon.

* Verruim uw wereld



STRAK VOORFRAME

  Het toelopend voorframe biedt goede ondersteuning 
aan de onderste ledematen.

LICHTE ACTIEVE REM

  De nieuwe aluminium rem, met een strak 
design, brengt de lichtheid naar een ongekend 
niveau. Precisie in elk detail.

VOETSTEUN

  Volledig herontworpen d.m.v. platte 
buizen voor betere positionering en 
meer comfort tijdens het rijden.

HYDRO GEVORMD 
VOORFRAME

  Ergonomische grip, ideaal voor 
herpositionering en transfers, framehoek 
beschikbaar in 90° en 75°.



WIELBEHUIZING

  Er werd een nieuw aluminium buisprofiel 
gelast aan de voorste framebuis. Dit in 

overeenstemming met het design van de stoel.

RUGLEUNING 

  Opklapbare rugleuning op de zitting.
Hoek verstelbaar in zes posities om aan 

verschillende behoeften te voldoen.

ZITMODULE

  De zitmodule biedt vijf verschillende 
posities van het zwaartepunt.  
Dit maakt de rolstoel actiever.

NIEUWE  
RUGBEUGEL

  Ergonomische vorm voor betere grip tijdens 
transfers en transport. Verlaagde beugelpositie: 

ideaal voor Matrx rugleuningen.

VORK

  Nieuw design en geïntegreerde lagers om stofophoping te 
verminderen en onderhoud te vergemakkelijken.

K-SERIES



ZITMODULE

Een zwaartepuntverstelling 
verborgen onder de stoel betekent 
dat u de zitmodule heen en weer 
kunt bewegen in vijf verschillende 
posities. Het kan op een later tijdstip 
eenvoudig worden aangepast zonder 
dat er extra componenten nodig zijn.

DYNAMISCH 

Het frame heeft een constante 
geometrie t.o.v. de grond, dus het 
is niet nodig om iets aan het frame 
aan te passen. Wielen blijven altijd 
in dezelfde positie t.o.v. het frame. 
Een design dat grote rigiditeit biedt 
voor geweldige rijprestaties!

ICONISCH

Met zijn minimalistisch en iconisch 
open frame en lichtgewicht design 
geeft de K-Series u de mogelijkheid 
om te genieten van dagelijkse 
activiteiten; of het nu gaat om 
van en naar uw werk te gaan of 
te genieten van uw vrije tijd, de 
K-Series geeft u de vrijheid om 
uzelf te zijn.

HYDRO GEVORMD 
VOORFRAME

Het nieuw hydro gevormd frame brengt 
meer persoonlijkheid aan de K-Series. 
Een iconische look die vandaag nog 
herkenbaarder wordt dankzij de strakke 
lijnen. Dankzij het robuust frame wordt 
uw rijervaring spannender dan ooit.

Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm.
Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

HOOFDKENMERKEN PERSONALISATIE

Azure Blue

2        KIES UW DESIGN STIJL

1        KIES HET FRAME KLEUR

Pure White Anthracite Grey Space Black

Carmine Red

Dark 
Grey

Blue BlackRedGold

Red Black

Light 
Grey

3        KIES HET KLEUR VAN UW DESIGN STIJL



TOTAAL 
GEWICHT

ca. 7.8 kg 

MAX. 
GEBRUIKERS-

GEWICHT 
130 kg

CAMBER

0º /  3º / 6º

TRANSPORT-
GEWICHT

ca. 5.1 kg 

Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm.
Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

CRASH TEST

Goedgekeurd: voldoet aan de 
vereisten van ISO 7176-19

TECHNISCHE GEGEVENS

FRAMEHOEK 

75° / 90° 
V-frame of toelopend

ZITHOOGTE 

Voor : 450 – 520 mm 
Achter : 390 – 490 mm 
In stappen van 10 mm 

ZITBREEDTE 
 

320 – 500 mm 
In stappen van 20 mm

ONDERBEEN-
LENGTE
290 – 480 mm 

In stappen van 10 mm

RUGHOOGTE 

270 – 480 mm 
In stappen van 15 mm

ZITDIEPTE 

350 – 525 mm 
In stappen van 25 mm

RUGHOEK 

74° / 78° / 82° /  
86° / 90° / 94° 

POSITIE 
ZWAARTEPUNT
80 mm / 95 mm / 110 mm /  

125 mm / 140 mm 

TOTALE LENGTE 

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

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com 
www.invacare.be
www.kuschall.com

Deze rolstoel is bedoeld om mobiliteit te bieden aan mensen die beperkt zijn tot een zittende positie en die zichzelf meestal voortstuwen.
Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat, volgens deze voorschriften, de CE-markering draagt.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.

Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onder-
deel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze 

publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Invacare International GmbH absoluut noodzakelijk.
© Januari 2020, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden.  BE-NL - 01/2020

TOTALE 
BREEDTE

Zitbreedte + 170 mm


