
TEKNISKE DATA

THE KSL 2.0  



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

THE KSL®

THE KSL 2.0 er definisjonen på eleganse. Banebrytende 
teknisk innovasjon møter elegant og sømløst design. THE 
KSL 2.0 fremstilles etter personlige mål og individuell 
tilpasning til den erfarne brukeren, som vet nøyaktig 
hva de vil ha. Rullestolen er svært lett og tilbyr gode 
kjøreegenskaper og eleganse. 

HYDROFORMING
Den helsveiset hydroformede rammen gir optimal stivhet 
som bidrar til en smidig og behagelig kjøreopplevelse.  
Rullestolen er den ultimate kombinasjonen av teknikk og 
design. THE KSL 2.0 kan konkurrere med karbonprodukter 
rent styrke- og vektmessig, og er laget med optimale 
kjøreegenskaper og et unikt design. 



KARBONAKSEL

  Den robuste og lette akselen er laget av karbon for 
å gi optimale kjøreegenskaper. 

LETT AKTIV BREMS 

  Den aktive lettvektsbremsen har et 
minimalistisk og enkelt design. Lav vekt, enkel 
betjening og presisjon ned til minste detalj.  

TITAN FOTPLATE 

  THE KSL 2.0 kan velges med en titan 
fotstøtte for å redusere vekten ytterligere.  

ERGONOMISK GREP

  Det hydroformede designet gir økt stivhet i 
kne området, samt et behagelig og ergonomisk 
grep som er ideelt for reposisjonering eller som 
støtte ved forflytninger. 



HELSVEISET RAMME

  Den helsveisede rammen kombinerer 
estetikk med svært gode kjøreegenskaper. 

Og med en transportvekt på kun 4.3 kg, gjør 
KSL 2.0 meget lett. 

SVINGHJUL GAFFEL

  Et nytt og rent design med integrert lager som reduserer 
ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.

THE KSL 2.0

CARBOLIFE 
DRIVRINGER

  CarboLife er drivringer som gir 
et godt og ergonomisk grep.  De 

innovative drivringene gir deg 
kontroll og et energibesparende 

grep samtidig som du stabiliserer 
håndleddet. 



EGENSKAPER

2        VELG LOGO DESIGN

3         VELG LOGO FARGE

DESIGN

SUPER LETT

THE KSL 2.0 kan velges med 
karbonkomponenter. Dette gir 
ytterligere muligheter for å oppnå 
en enda lettere stol, i likhet med 
rullestoler i karbon, men også med 
optimal styrke og kjøreevne.  

ELEGANT 

Vi har optimalisert designet av 
fotstøtten, et grunnleggende 
element for optimal sittestilling. 
Med en flat side mot føttene 
gir den elegante fotstøtten mer 
stabilitet og mindre risiko for 
trykksår.

SKREDDER-
SYDD

THE KSL® tilpasses etter vinkler og 
mål slik at stolen passer nøyaktig 
til brukeren. Stolen lages for å 
oppnå den letteste og sterkeste 
konstruksjonen i tidløst og 
gjennomførte design.

HYDRO-
FORMING

Hydroforming gjør at det mulig å 
forme metall til lette og robuste 
deler. The KSL 2.0 er laget for å få 
de beste kjøregenskapene med 
lett og robust ramme.

1        VELG RAMMEFARGE

Rød Svart

Azurblå

Hvit Anthracite grå Space svart

Carmine rød

Mørk gråBlå SvartRødGullLys grå



TEKNISKE DATA

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.

 
FRONTRAMME 

VINKEL
75° / 90°

PRODUKTVEKT
Ca. 6.8 kg

 
SETE HØYDE
Foran: 450 – 530 mm
Bak: 400 – 480 mm

i steg på 10 mm

 
SETEBREDDE 

340 – 440 mm
i steg på 20 mm

LENGDE KNE TIL 
HÆL

350 – 500 mm
i steg på 10 mm

MAKS 
BRUKERVEKT

100 kg

 
TOTAL BREDDE 

SB + 170 mm 

HØYDE RYGG
270 – 420 mm
i steg på 15 mm

CAMBER
0º /  3º / 6º

TRANSPORT-
VEKT 

4.3 kg

 
SETEDYBDE

385 – 485 mm
i steg på 25 mm

VINKEL RYGG
74° / 78° / 82° / 

86° / 90° 

 
BALANSE-

PUNKT
5 Positionen

 
TOTAL LENGDE

75°: Ca. 800 mm
90°: Ca. 730 mm

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and THE KSL are trademarks of Invacare International GmbH.  
Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print.  

As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time. 
© July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. NO 

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo

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


