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◆ Standaardconfiguratie    ❑ Optie    GM Optie zonder meerprijs   POA Prijs op aanvraag 

Code Omschrijving €

BASISMODEL

◆ DKA0067 Küschall K-Series 2.0 2372,00

◆ DKA1040 75° frame aluminium

◆ DKA1340 Zitbreedte 440 mm

◆ DKA1465 Zitdiepte 450 mm

◆ DKA1520 Positie 3 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 110 mm)

◆ DKA1650 Rughoogte 405 mm

◆ DKA1765 Zithoogte voor 500 mm

◆ DKA1835 Zithoogte achter 430 mm

◆ DKA1946 Onderbeenlengte 430 mm

◆ DKA2000 Rugbuizen Aluminium

◆ DKA2100 Standaard rugframe met rugbeugel

◆ DKA2220 Rugbekleding naspanbaar, premium zwart

◆ DKA2400 Zonder duwhandvatten

◆ DKA2540 Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting

◆ DKA2600 Standaard zitbekleding

◆ DKA3200 Voetbeugel aluminium

◆ DKA3405 Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar

◆ DKA4000 Framekleur Space Black

◆ DKA4195 Merklabel

◆ DKA4310 Merklabel kleur Rood

◆ DKA5350 Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber          

◆ DKA6020 Achterwielpositie standaard, geen verlenging

◆ DKA6060 Standaard as

◆ DKA6120 Achterwielposite: derde positie vanaf voorkant gezien

◆ DKA6210 Camber 3°

◆ DKA6410 Achterwielen 24"

◆ DKA6510 22", 24", 26" küschall Starec, kruis gespaakt

◆ DKA6600 24", 25", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs

◆ DKA6790 Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26")

◆ DKA7210 Drukremmen met gebogen hendel

Totaalprijs standaardconfiguratie 2372,00

130 KG 5,1 KG

De getoonde productfoto kan afwijken 
van de standaardconfiguratie

KÜSCHALL K-SERIES 2.0

Versie 7.21.1  Alle prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
Voor de meest actuele prijslijst ga naar www.invacare.nl.

K-SERIES

Manuele actief rolstoel 
(vouwbaar frame)
Maximaal gebruikersgewicht: 
120 kg
Garantie: Algemeen: 1 jaar, 
frame: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Crashtest
ISO 7176-19

Geldt alleen bij  
RH > 400 mm



FRAME

BEENSTEUNHOEK

◆ DKA1040 75° frame aluminium  (niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm) 0,00

DKA1050 75° frame aluminium adductie
 (niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, 
zithoogte voor < 480 mm, voetplaat 
opklapbaar)

332,00

DKA1060
75° frame aluminium + 50 mm 
framelengte (nodig bij zitdiepte > 
450 mm)

 (niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, 
zithoogte voor < 500 mm) 179,00

DKA1070 90° frame aluminium  (niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, 
voorwielen 5") 383,00

DKA1080 90° frame aluminium adductie
 (niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, 
zithoogte voor < 480 mm, voetplaat 
opklapbaar, voorwielen 5")

713,00

DKA1090
90° frame aluminium + 50 mm 
framelengte (nodig bij zitdiepte > 
450 mm)

 (niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, 
zithoogte voor < 500 mm, 
voorwielen 5")

560,00

DKA1040, DKA1060, 
DKA1070, DKA1090 DKA1050, DKA1080 DKA1060, DKA1090 DKA1200-DKA1220

VERING

DKA1200 Vering zitting 40-65 kg

(niet i.c.m.  Zitbreedte < 340 mm of 
> 460 mm, zitpositie 3, verlenging 
achterwielbevestiging, zithoogte 
achter <440 mm)

407,00

DKA1210 Vering zitting 65-85 kg

(niet i.c.m.  Zitbreedte < 340 mm of 
> 460 mm, zitpositie 3, verlenging 
achterwielbevestiging, zithoogte 
achter <440 mm)

407,00

DKA1220 Vering zitting 85-100 kg

(niet i.c.m.  Zitbreedte < 340 mm of 
> 460 mm, zitpositie 3, verlenging 
achterwielbevestiging, zithoogte 
achter <440 mm)

407,00

ZITBREEDTE

DKA1310 Zitbreedte 320 mm

(niet i.c.m. rugbuizen titanium, Matrx 
MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, 
naspanbare of lichte zitbekleding, 
Matrx zitkussens, vering zitting )

158,00

DKA1315 Zitbreedte 340 mm (niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 
(Deep) ruggen, Matrx zitkussens ) 158,00

DKA1320 Zitbreedte 360 mm (niet i.c.m.  Matrx rugbreedte 410, 
430, 460, 480 en 510 mm) 0,00

DKA1325 Zitbreedte 380 mm (niet i.c.m. Matrx rugbreedte 430, 
460, 480 en 510 mm) 0,00

DKA1330 Zitbreedte 400 mm (niet i.c.m. Matrx rugbreedte 360, 
430, 460, 480 en 510 mm) 0,00

DKA1335 Zitbreedte 420 mm (niet i.c.m. Matrx rugbreedte 360, 
380, 460, 480 en 510 mm) 0,00

◆ DKA1340 Zitbreedte 440 mm
(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding 
en Matrx rugbreedte 360, 380, 410, 
480 en 510 mm)

0,00
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DKA1345 Zitbreedte 460 mm
(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding 
en Matrx rugbreedte 360, 380, 410 
en 510 mm)

0,00

DKA1350 Zitbreedte 480 mm

(niet i.c.m. lichte rug- of zitbe-
kleding, Matrx MX2 rug en Matrx 
rugbreedte 360, 380, 410 en 430 
mm, voetplaat opklapbaar, vering 
zitting )

158,00

DKA1355 Zitbreedte 500 mm

(niet i.c.m. lichte rug- of zitbe-
kleding, Matrx MX2 rug en Matrx 
rugbreedte 360, 380, 410, 430 en 
460 mm, voetplaat opklapbaar, voe-
tbeugel titanium, vering zitting )

158,00

ZITDIEPTE

DKA1410 Zitdiepte 350 mm 
(niet i.c.m. zitpositie 1 of 2, lichte 
zitbekleding, Matrx zitkussens, + 50 
mm framelengte)

158,00

DKA1420 Zitdiepte 375 mm (niet i.c.m.  Matrx zitkussens, + 50 
mm framelengte) 0,00

DKA1435 Zitdiepte 400 mm  (niet i.c.m. + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1450 Zitdiepte 425 mm  0,00

◆ DKA1465 Zitdiepte 450 mm (niet i.c.m. lichte zitbekleding) 0,00

DKA1475 Zitdiepte 475 mm (niet i.c.m. lichte zitbekleding, alleen 
i.c.m. + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1490 Zitdiepte 500 mm 
(niet i.c.m. lichte zitbekleding, Matrx 
Flo-tech Lite zitkussen, alleen i.c.m. 
+ 50 mm framelengte)

158,00

DKA1495 Zitdiepte 525 mm 

(niet i.c.m. lichte of naspanbare 
zitbekleding, Matrx Flo-tech Lite 
zitkussen, alleen i.c.m. + 50 mm 
framelengte)

158,00

ZITPOSITIE (met gereedschap aan te passen)

DKA1500

Positie 1, meest scherpe positie, 
zitframe meest naar achteren (hori-
zontale afstand onderzijde rugbuis 
tot wielas 140 mm)

(niet i.c.m. zitdiepte 350 mm) 0,00

DKA1510 Positie 2 (horizontale afstand on-
derzijde rugbuis tot wielas 125 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 350 mm) 0,00

◆ DKA1520 Positie 3 (horizontale afstand on-
derzijde rugbuis tot wielas 110 mm) (niet i.c.m.  Vering zitting) 0,00

DKA1530 Positie 4 (horizontale afstand on-
derzijde rugbuis tot wielas 95 mm) 0,00

DKA1540

Positie 5, minst scherpe positie, 
zitframe meest naar voren (horizon-
tale afstand onderzijde rugbuis tot 
wielas 80 mm)

0,00

RUGHOOGTE

DKA1600 Rughoogte afhankelijk van Matrx 
rug (kies deze optie bij Matrx rug)

(alleen i.c.m. Matrx rug, niet i.c.m. 
transportset) 0,00

DKA1605 Rughoogte 270 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1610 Rughoogte 285 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1615 Rughoogte 300 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1620 Rughoogte 315 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1625 Rughoogte 330 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1630 Rughoogte 345 mm (niet i.c.m. transportset) 0,00

DKA1635 Rughoogte 360 mm (niet i.c.m. transportset, lichte 
rugbekleding) 0,00
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DKA1640 Rughoogte 375 mm (niet i.c.m. transportset, lichte 
rugbekleding) 0,00

DKA1645 Rughoogte 390 mm (niet i.c.m. transportset, lichte 
rugbekleding) 0,00

◆ DKA1650 Rughoogte 405 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

DKA1655 Rughoogte 420 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

DKA1660 Rughoogte 435 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

DKA1665 Rughoogte 450 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

DKA1670 Rughoogte 465 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

DKA1675 Rughoogte 480 mm (niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00

ZITHOOGTE VOOR (ZHV)

DKA1740 Zithoogte voor 450 mm (niet i.c.m. voorwielen 5", adductie 
frame, + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1745 Zithoogte voor 460 mm (niet i.c.m. voorwielen 5", adductie 
frame, + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1750 Zithoogte voor 470 mm (niet i.c.m. voorwielen 5", adductie 
frame, + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1755 Zithoogte voor 480 mm (niet i.c.m. + 50 mm framelengte) 0,00

DKA1760 Zithoogte voor 490 mm (niet i.c.m. + 50 mm framelengte) 0,00

◆ DKA1765 Zithoogte voor 500 mm 0,00

DKA1770 Zithoogte voor 510 mm 0,00

DKA1775 Zithoogte voor 520 mm 0,00

ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)

DKA1815 Zithoogte achter 390 mm
(niet i.c.m. T-armsteunen, achter-
wielen 26", verlengde achterwielbe-
vestiging, vering zitting)

0,00

DKA1820 Zithoogte achter 400 mm
(niet i.c.m. T-armsteunen, verlen-
gde achterwielbevestiging, vering 
zitting)

0,00

DKA1825 Zithoogte achter 410 mm (niet i.c.m. T-armsteunen, vering 
zitting) 0,00

DKA1830 Zithoogte achter 420 mm (niet i.c.m. vering zitting) 0,00

◆ DKA1835 Zithoogte achter 430 mm (niet i.c.m. vering zitting) 0,00

DKA1840 Zithoogte achter 440 mm 0,00

DKA1845 Zithoogte achter 450 mm 0,00

DKA1850 Zithoogte achter 460 mm 0,00

DKA1855 Zithoogte achter 470 mm 0,00

DKA1860 Zithoogte achter 480 mm 0,00

DKA1865 Zithoogte achter 490 mm (niet i.c.m. 24" achterwielen) 0,00

ONDERBEENLENGTE (moet bij 75° frame miminaal 30 mm kleiner dan zithoogte voor, bij 
90° frame minimaal 40 mm kleiner dan zithoogte voor)

DKA1918 Onderbeenlengte 290 mm 0,00

DKA1920 Onderbeenlengte 300 mm 0,00

DKA1922 Onderbeenlengte 310 mm 0,00

DKA1924 Onderbeenlengte 320 mm 0,00

DKA1926 Onderbeenlengte 330 mm 0,00

DKA1928 Onderbeenlengte 340 mm 0,00

DKA1930 Onderbeenlengte 350 mm 0,00

DKA1932 Onderbeenlengte 360 mm 0,00

DKA1934 Onderbeenlengte 370 mm 0,00
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KÜSCHALL K-SERIES 2.0

DKA1936 Onderbeenlengte 380 mm 0,00

DKA1938 Onderbeenlengte 390 mm 0,00

DKA1940 Onderbeenlengte 400 mm 0,00

DKA1942 Onderbeenlengte 410 mm 0,00

DKA1944 Onderbeenlengte 420 mm 0,00

◆ DKA1946 Onderbeenlengte 430 mm 0,00

DKA1948 Onderbeenlengte 440 mm 0,00

DKA1950 Onderbeenlengte 450 mm 0,00

DKA1952 Onderbeenlengte 460 mm 0,00

DKA1954 Onderbeenlengte 470 mm 0,00

DKA1956 Onderbeenlengte 480 mm 0,00

RUG

RUGBUIZEN MATERIAAL

◆ DKA2000 Rugbuizen Aluminium 0,00

DKA2050 Rugbuizen Titanium

(niet i.c.m. Matrx rug, lage rugbeu-
gel, in hoogte verstelbare duwhan-
dvatten opbouw, transportset, 
zitbreedte 320 mm)

383,00

RUGFRAME TYPE

◆ DKA2100 Standaard rugframe met rugbeugel

(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 
(Deep) ruggen, geen rugbekleding, 
geïntegreerde hoogte verstelbaar 
duwhandvatten)

0,00

DKA2150 Rugframe met lage rugbeugel t.b.v. 
Matrx of externe rug

(alleen i.c.m. Matrx rug of geen 
rugbekleding, niet i.c.m. in hoogte 
verstelbare duwhandvatten op-
bouw, rugbuizen titanium)

97,00

RUGBEKLEDING

KUSCHALL RUGGEN

DKA2210 Rugbekleding lichtgewicht

(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 
(Deep) ruggen, zitbreedte>  420 
mm, rughoogte > 345 mm, beide in 
hoogte verstelbare duwhandvatten)

199,00

◆ DKA2220 Rugbekleding naspanbaar, premium 
zwart

(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 
(Deep) ruggen, geïntegreerde in 
hoogte verstelbare duwhandvatten)

0,00

DKA2230 Naspanbare mesh aeroback, ven-
tilerende rugbekleding

(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 
(Deep) ruggen, geïntegreerde in 
hoogte verstelbare duwhandvatten)

199,00

DKA2240 Zonder Rugbekleding
Selecteer bij keuze voor Matrx 
ruggen (alleen i.c.m. rugframe met 
lage rugbeugel)

0,00

MATRX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)(HOOFDSTEUN 
BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)

DKA2300 Matrx MX2, hoogte 150 mm

(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 
en 510 mm, zitbreedte < 360 mm 
of > 460 mm, in hoogte verstelbare 
duwhandvatten opbouw, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

1280,00
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DKA2305 Matrx MX2, hoogte 230 mm

(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 
en 510 mm, zitbreedte < 360 mm 
of > 460 mm, in hoogte verstelbare 
duwhandvatten opbouw, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

1280,00

DKA2310 Matrx MX2, hoogte 305 mm

(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 
en 510 mm, zitbreedte < 360 mm 
of > 460 mm, in hoogte verstelbare 
duwhandvatten opbouw, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

1280,00

DKA2315 Matrx MX2, hoogte 405 mm

(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 
en 510 mm, zitbreedte < 360 mm 
of > 460 mm, in hoogte verstelbare 
duwhandvatten opbouw, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

1280,00

DKA2316 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 160 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2317 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 210 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2318 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 260 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2320 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 310 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in 
hoogte verstelbare duwhandvatten 
opbouw, vaste duwhandvatten, 
inklapbare duwhandvatten, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

948,00

DKA2322 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 360 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2325 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 410 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in 
hoogte verstelbare duwhandvatten 
opbouw, vaste duwhandvatten, 
inklapbare duwhandvatten, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

948,00

DKA2330 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 460 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2331 Matrx Elite E2 Deep, hoogte 510 
mm

(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

948,00

DKA2332 Matrx Elite E2, hoogte 160 mm
(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

842,00

DKA2334 Matrx Elite E2, hoogte 210 mm
(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

842,00

DKA2335 Matrx Elite E2, hoogte 260 mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in 
hoogte verstelbare duwhandvatten 
opbouw, vaste duwhandvatten, 
inklapbare duwhandvatten, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

842,00

DKA2340 Matrx Elite E2, hoogte 310 mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in 
hoogte verstelbare duwhandvatten 
opbouw, vaste duwhandvatten, 
inklapbare duwhandvatten, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

842,00
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DKA2345 Matrx Elite E2, hoogte 360 mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm of 
> 460 mm, in hoogte verstelbare 
duwhandvatten opbouw, vaste 
duwhandvatten, inklapbare 
duwhandvatten, titanium rugbuizen, 
transportset, standaard rugframe)

842,00

DKA2350 Matrx Elite E2, hoogte 410 mm

(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, in 
hoogte verstelbare duwhandvatten 
opbouw, vaste duwhandvatten, 
inklapbare duwhandvatten, titanium 
rugbuizen, transportset, standaard 
rugframe)

842,00

DKA2355 Matrx Elite E2, hoogte 460 mm
(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

842,00

DKA2357 Matrx Elite E2, hoogte 510 mm
(niet i.c.m. zitbreedte ≤ 340 
mm, vaste en opvouwbare 
duwhandvaten

842,00

MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE

DKA2360 Matrx rugsysteem breedte 360 mm 
(indicatieve rompbreedte 265 mm)

0,00

DKA2362 Matrx rugsysteem breedte 380 mm 
(indicatieve rompbreedte 290 mm)

0,00

DKA2364 Matrx rugsysteem breedte 410 mm 
(indicatieve rompbreedte 315 mm)

0,00

DKA2366 Matrx rugsysteem breedte 430 mm 
(indicatieve rompbreedte 340 mm) 0,00

DKA2368 Matrx rugsysteem breedte 460 mm 
(indicatieve rompbreedte 370 mm) 0,00

DKA2370 Matrx rugsysteem breedte 480 mm 
(indicatieve rompbreedte 390 mm) 0,00

DKA2372 Matrx rugsysteem breedte 510 mm 
(indicatieve rompbreedte 420 mm) 0,00

DKA2210 DKA2220 DKA2230 DKA2300-DKA2315

DKA2320,DKA2331 DKA2335-DKA2357

DUWHANDVATTEN

◆ DKA2400 Zonder duwhandvatten 0,00

DKA2410 Vaste duwhandvatten, kort (niet i.c.m. matrx Elite rug) 70,00

DKA2420 Vaste duwhandvatten, lang (niet i.c.m. matrx Elite rug) 70,00

DKA2430 In hoogte verstelbaar, opbouw (niet 
i.c.m. standaard rugbekleding)

(niet i.c.m. rughoogte 285 tot 330 
mm & buisarmsteun, rugframe met 
lage rugbeugel, rugbuizen titanium, 
lichte rugbekleding, matrx rug)

311,00
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DKA2440 Geïntegreerde hoogte verstelbaar 
duwhandvatten

(niet i.c.m. standaard rugframe 
met rugbeugel, lichte rugbekleding, 
rugbekleding naspanbaar premium 
zwart, naspanbare mesh aeroback)

183,00

DKA2450 Inklapbare duwhandvatten (niet 
i.c.m. rugfixatiestang)

(niet i.c.m. rughoogte 315 tot 330 
mm & buisarmsteun, matrx Elite 
rug)

219,00

DKA2410 DKA2420 DKA2430 DKA2440

DKA2450

RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)

DKA2500 Rughoek ingesteld op 74° ten opzichte van zitting 0,00

DKA2520 Rughoek ingesteld op 78° ten opzichte van zitting 0,00

◆ DKA2540 Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting 0,00

DKA2560 Rughoek ingesteld op 86° ten opzichte van zitting 0,00

DKA2580 Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting 0,00

DKA2590 Rughoek ingesteld op 94° ten opzichte van zitting 0,00

ZITTING

ZITBEKLEDING

◆ DKA2600 Standaard zitbekleding 0,00

DKA2610 Naspanbare zitbekleding, 1 klitten-
band strook

(niet i.c.m. zitbreedte 320 mm, 
zitdiepte 525 mm) 97,00

DKA2630 Lichte zitbekleding
(niet i.c.m. zitbreedte 320 mm of > 
420 mm, alleen i.c.m. zitdiepte 375 
mm en 400 mm)

148,00

DKA2600 DKA2610 DKA2630

ZITKUSSEN

DKA2700 Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag 87,00

DKA2710 Matrx Flo-tech Lite zitkussen (niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm of > 
475 mm, zitbreedte < 360 mm) 145,00

DKA2720 Matrx Libra zitkussen, Stretch hoes 
zwart (Black Smooth)

(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm, 
zitbreedte < 360 mm) 573,00
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DKA2700 DHA2710 DHA2720

INGEKLIKT TASJE

DKA2800 Zittingtas, met clipsluiting 70,00

OPBERGVAKJES

DKA2910 Opbergvakje groot, met klittenband 
aan onderkant zitting vast te maken 81,00

DKA2800 DKA2910

VOETSTEUN

VOETPLATEN

◆ DKA3200 Voetbeugel aluminium 0,00

DKA3210 Voetbeugel titanium (niet i.c.m. zitbreedte 500 mm) 270,00

DKA3220 Voetplaat carbon hoekverstelbaar (niet i.c.m. afdekking voor voetbeu-
gel) 305,00

DKA3230
Voetplaat opklapbaar, hoekverstel-
baar (met beugel achterzijde been-
steunen voor constructie behoud )

(niet i.c.m. adductie frame, zit-
breedte > 460 mm, afdekking voor 
voetbeugel)

505,00

SPECIAL Carbon voetplaten, hoek en diepte 
verstelbaar P.O.A.

AFDEKKING

DKA3290 Afdekking voor voetbeugel (niet i.c.m. voetplaat carbon, voet-
plaat opklapbaar) 66,00

DHA3200, DHA3210 DHA3220, DHA3230 DHA3290 SPECIAL

ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN

ZIJSCHOTTEN

◆ DKA3405 Kledingbeschermers Standaard, 
opklapbaar 0,00

DKA3420 Kledingbeschermers Carbon, 
opklapbaar 230,00

DKA3440 Spatborden Carbon, uitneembaar (niet i.c.m. T-armsteunen) 305,00

DKA3450 Spatborden Standaard, uitneembaar (niet i.c.m. T-armsteunen) 142,00
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ARMSTEUNEN

DKA3480 Afneembare en wegklapbare buis-
armsteun, in hoogte verstelbaar

(niet mogelijk i.c.m. e-motion twion 
adapterplaat, rughoogte < 315 mm ) 270,00

DKA3490
Afneembare T armsteunen, hoogte 
instelbaar, kort (exclusief kledingbe-
schermer)

(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 
mm, spatborden) 270,00

DKA3495
Afneembare T armsteunen, hoogte 
instelbaar, lang (exclusief kledingbe-
schermer)

(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 
mm, spatborden) 270,00

DKA3405 DKA3420 DKA3440 DKA3450

DKA3480 DKA3490, DKA3495

KLEUR EN PERSONALISEREN

FRAMEKLEUR (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, 
werkelijke kleur kan afwijken)

◆ DKA4000 Framekleur Space Black 0,00

DKA4010 Framekleur Anthracite Grey 0,00

DKA4020 Framekleur Pure White (niet i.c.m. viper strepen licht grijs) 0,00

DKA4030 Framekleur Carmine Red 0,00

DKA4040 Framekleur Azure Blue 0,00

DKA4060 Framekleur Flashy Yellow (extra levertijd) 203,00

DKA4070 Framekleur Violet (extra levertijd) 203,00

DKA4100 Framekleur Black Glossy (Glans) (extra levertijd) 203,00

DKA4130 Framekleur Silver Grey (Glans) (extra levertijd) 203,00

DKA4140 Framekleur Royal Blue (Glans) (extra levertijd) 203,00

DKA4150 Framekleur Ruby Red (Glans) (extra levertijd) 203,00

DKA4170 Framekleur Dynamite Orange 
(Metaal) (extra levertijd) 203,00

DKA4180 Framekleur Forest Green (Glans) (extra levertijd) 203,00

DKA4050
Framekleur Special Colour (stel zelf 
een kleur samen, geef hierbij RAL of 
andere informatie van de kleur op)

(niet i.c.m. viper strepen)(extra 
levertijd) 240,00
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DKA4000 DKA4010 DKA4020 DKA4030

DKA4040 DKA4100 DKA4130 DKA4140

DKA4150 DKA4170 DKA4180 DKA4050

DECORATIE OP FRAME

DKA4190 Viper-Strepen 101,00

◆ DKA4195 Merklabel (niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00

KLEUR MERKLABEL (let op getoonde afbeelding is ter indica-
tie, werkelijke kleur kan afwijken)

DKA4300 Merklabel kleur Zwart (niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00

◆ DKA4310 Merklabel kleur Rood (niet i.c.m. Viper Strepen) 0,00

KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter 
indicatie, werkelijke kleur kan afwijken) 

DKA4200 Streepkleur Zwart (niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren 
met meerprijs) 101,00

DKA4210 Streepkleur Donker Grijs (niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren 
met meerprijs) 101,00

DKA4220 Streepkleur Licht Grijs
(niet i.c.m. Framekleur Pure White, 
Merklabel, Framekleuren met 
meerprijs)

101,00

DKA4230 Streepkleur Rood (niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren 
met meerprijs) 101,00

DKA4240 Streepkleur Blauw (niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren 
met meerprijs) 101,00

DKA4250 Streepkleur Goud (niet i.c.m. Merklabel, Framekleuren 
met meerprijs) 101,00

DKA4300 DKA4310 DKA4200 DKA4210 DKA4220 DKA4230 DKA4240 DKA4250
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WIELEN

VOORWIELEN

DKA5000 Voorwielen 3" Supersport                                                    50,00

DKA5050 Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber                         50,00

DKA5100 Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber          121,00

DKA5150 Voorwielen 4" Starec zwart 121,00

DKA5200 Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg 219,00

DKA5250 Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg 219,00

DKA5300 Voorwielen 5" Everyday met zwart 
rubber                         

(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 
mm, 90° frame) 50,00

◆ DKA5350 Voorwielen 5" Comfort met zwart 
rubber          

(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 
mm, 90° frame) 0,00

DKA5400 Voorwielen 5" Starec zwart (niet i.c.m. zithoogte voor < 480 
mm, 90° frame) 121,00

DKA5450 Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte 
aluminium velg

(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 
mm, 90° frame) 219,00

DKA5500 Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren 
aluminium velg

(niet i.c.m. zithoogte voor < 480 
mm, 90° frame) 219,00

DKA5000 DKA5050, DKA5300 DKA5100, DKA5350 DKA5150, DKA5400

DKA5200, DKA5250, 
DKA5450, DKA5500

ACHTERWIELFIXATIE / ACHTERWIELVERLENGING (meer druk op 
voorwielen t.b.v. handbiken, betere drukverdeling bij dubbele amputatie)

◆ DKA6020 Achterwielpositie standaard, geen 
verlenging 0,00

DKA6040
Verlenging achterwielbevesti-
ging verder naar achteren, lang (5 
posities).

(niet i.c.m. carbon as, zithoogte 
achter < 410 mm, vering zitting) 219,00
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1 2 3 4 5 

Enkele as:

Dubbele as:

q Positie 1:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

q Positie 2:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

q Positie 3:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

q Positie 4:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

q Positie 5:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

u Positie 1:
-Vario as (camber 
instelbaar)
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

u Positie 5:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

DKA6040 u Positie 5:
-Standaard as

q 0o camber
q 3o camber
q 6o camber

-Vario as (camber 
instelbaar)

u Positie 5:
-Standaard as

q 3o camber
q 6o camber

DKA6020

ASTYPE 1STE ACHTERWIEL-AS

DKA6050 Vario-as, verstelbare camber 
1°/3°/7°/10°

(niet i.c.m. spaakbeschermers, anti-
lek bescherming) 387,00

◆ DKA6060 Standaard as 0,00

DKA6070 Carbon as
(niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat, verlenging achterwielbe-
vestiging)

152,00

ACHTERWIELPOSITIE (met gereedschap aan te passen)

DKA6100 Eerste positie (meest scherpe 
positie) 0,00

DKA6110 Tweede positie (niet i.c.m. 2de as) 0,00

◆ DKA6120 Derde positie (niet i.c.m. 2de as) 0,00

DKA6130 Vierde positie (niet i.c.m. 2de as) 0,00

DKA6140 Vijfde positie (niet i.c.m. 2de as) 0,00

CAMBER 1STE AS

DKA6200 Camber 0° 0,00

◆ DKA6210 Camber 3° 0,00

DKA6220 Camber 6° (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat, 2de as: vario-as) 0,00

ASTYPE 2DE ACHTERWIEL-AS (alleen mogelijk met verlengde achterwielbevesti-
ging, t.b.v. 2 verschillende achterwielstanden. Hierbij zal eerste as in 1ste positie gezet worden en 2de as in 
5de positie van de verlengde achterwielbevestiging)

DKA6230 2de as: Standaard as 0,00

DKA6240 2de as: Vario-as, verstelbare camber 
1°/3°/7°/10°

(niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat, performance remmen, 1ste 
standaard as 6° camber)

387,00

CAMBER 2DE AS (max 3 graden camber verschil met 1ste as)

DKA6250 2de as: Camber 0° 0,00
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DKA6260 2de as: Camber 3° 0,00

DKA6270 2de as: Camber 6° 0,00

TETRA QUICK RELEASE ASSEN

DKA6300

Tetra Quick Release assen (makke-
lijker losmaken van de achterwielen 
t.b.v. beperkte kracht of handfunc-
tie)

(niet i.c.m. Spinergy LXK wielen, e-
motion / twion adapterplaat) 132,00

DKA6040 DKA6050, DKA6240 DKA6060, DKA6230 DKA6070

DKA6300

ACHTERWIEL GROOTTE

◆ DKA6410 Achterwielen 24" (niet i.c.m. zithoogte achter > 480 
mm) 0,00

DKA6420 Achterwielen 25" (niet i.c.m. anti-lek bescherming, 
e-motion / twion adapterplaat) 0,00

DKA6430 Achterwielen 26"
(niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat, actieve remmen, zithoogte 
achter < 400 mm)

0,00

ACHTERWIEL TYPE

DKA6500
24" Actief (incl. alu hoepels & light 
band grijs) (andere banden beschik-
baar)

(niet i.c.m. spaakbeschermers, anti-
lek bescherming) 0,00

◆ DKA6510 22", 24", 26" küschall Starec zwart, kruis gespaakt 0,00

DKA6520 24", 25" High Performance (Starec naaf) 478,00

DKA6550 24", 25" Spinergy LXK wielen (niet i.c.m. massieve banden) 723,00

DKA6500 DKA6510 DKA6520 DKA6550

BANDEN

◆ DKA6600 24", 25", 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs 0,00

DKA6610 24" Schwalbe Rightrun blauw 97,00

DKA6620 24", 25", 26" Marathon Plus band 
Schwalbe (anti-lek inleg) (niet i.c.m. anti-lek bescherming) 97,00

DKA6630 24", 25" Schwalbe One (extra laag bescherming binnenkant) 97,00

DKA6640 24" Banden met blokprofiel, 7 bar 97,00

DKA6660 24" Massieve banden, zwart (niet i.c.m. 24" Spinergy LXK wielen) 97,00
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DKA6600 DKA6610 DKA6620 DKA6630

DKA6640 DKA6650 DKA6660

ANTI-LEK BESCHERMING

DKA6680 Anti-lek bescherming (niet i.c.m. marathon plus band 
Schwalbe, 24" Actief achterwiel ) 117,00

HOEPELS

DKA6700 Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 26") 254,00

DKA6710 Staal, afstand 30 mm (24", 26") 81,00

DKA6720 Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24") 223,00

DKA6740 Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25") 423,00

DKA6750 Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm (24", 25") 423,00

DKA6760 Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24') 423,00

DKA6770 Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm (24") 423,00

DKA6780 Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 
24", 25", 26") 0,00

◆ DKA6790 Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26") 0,00

DKA6700 DKA6710 DKA6720, DKA6730 DKA6740, DKA6750

DKA6760 DKA6770 DKA6780, DKA6800 DKA6790

SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)

DKA6900 Transparant (24" en 26") 162,00

DKA6910 Zwart  (24", 26") 162,00

DKA6900 DKA6910
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REMMEN

◆ DKA7210 Drukremmen met gebogen hendel 0,00

DKA7230 Performance remmen  (niet i.c.m. vario as, remhendelver-
lengers) 230,00

DKA7240 Schaarremmen (niet in de 1ste 
achterwielpositie)

(niet i.c.m. 26" wielen, remhendel-
verlengers) 111,00

DKA7250 Actief remmen lichtgewicht (niet i.c.m. remhendelverlengers) 132,00

REMHENDELVERLENGER

DKA7300 Remhendelverlengers (niet i.c.m. performance, schaar of 
licht actieve remmen) 56,00

DKA7210 DKA7230 DKA7240 DKA7250

DKA7300

VEILIGHEIDSOPTIES

ANTI-TIP SYSTEEM

DKA7500 Anti-tip rechts (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat) 152,00

DKA7510 Anti-tip links (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat) 152,00

DKA7520 Anti-tip beide zijden (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat, transportwielen) 301,00

TRANSPORTSET

DKA7600

Transport set (inclusief gordel en 
stickers, zonder tie down system)
( voldoet hiermee aan crashtest, 
nodig voor vervoer rolstoel met 
inzittende, in een voertuig)

(niet i.c.m. rughoogte < 405 mm, 
rugbuizen titanium) 101,00

GORDEL

DKA7800 Heupgordel met clipsluiting 77,00

REFLECTORSET

DKA7900 Reflectorset, gemonteerd (afhankelijk van type wiel) 40,00

DKA7910 Reflectorset, los geleverd (afhankelijk van type wiel) 40,00

DKA7500 - DKA7520 DKA7800 DKA7900, DKA7910
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BEGELEIDERS OPTIES

FRAME BESCHERMING

DKA8010 Voorframe beschermers (paar) 81,00

STOKHOUDER

DKA8200 Stokhouder rechts (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat) 97,00

DKA8210 Stokhouder links (niet i.c.m. e-motion / twion adap-
terplaat) 97,00

TRANSPORT WIELEN

DKA8300
Transportwielen (alleen in combinatie met anti-tippers. bij gebruik kunnen 
de achtwielen eraf gehaald worden, waardoor de stoel smaller wordt voor 
nauwe doorgangen)

397,00

DKA8010 DKA8200, DKA8210 DKA8300

ACCESSOIRES

DKA8500 Pomp 26,00

DKA8550 Gereedschapsset 21,00

DKA8600 Aanpasset zithoogte 107,00

DKA8680 24" Mountainbike wielen + reistas 1223,00

DKA8500 DKA8550 DKA8600 DKA8680

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk prijslijst)

Alber e-motion M15/M25, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader

Alber twion M24, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader

Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader

Alber e-fix E35/36, elektrische hoepelondersteuning* 

*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten



E-motion M15/M25 Twion M24 SMOOV one E-fix E35/36

SPECIALE AANPASSING

DHA0000 MYküschall speciale aanpassing POA

AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN

Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze 
dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen
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MEETGIDS

GEBRUIKERSMATEN* ROLSTOELMATEN

Zitbreedte
De zitbreedte is bel-
angrijk voor het comfort 
van de gebruiker. Deze 
moet breed genoeg zijn 
voor goede drukver-
deling, maar smal 
genoeg voor eenvoudig 
manoeuvreren met de 
rolstoel

• laat de persoon op een vlakke 
ondergrond zitten
• positioneer links en rechts 
blokken tegen de heupen aan en 
meet de afstand hiertussen
• Bepaal met de eindgebruiker 
in hoeverre de rolstoel aangeslo-
ten mag zitten. ( Voor winterkle-
ding wordt er meestal 2 cm bij 
op geteld om de rolstoelmaat te 
krijgen)

• Haal het zitkussen weg
• Meet de afstand tussen de 
buitenzijden van de zitbuizen, 
de effectieve zitbreedte is 
tussen de zijschotten aan de 
achterkant van de rolstoel

Zitdiepte

Een juiste zitdiepte 
instelling zorgt voor zo-
wel een goede verdeling 
van het gebruikersge-
wicht over de gehele 
zitting, als voor het 
voorkomen van druk-
punten en huidirritatie 
in het gebied achter 
de knie

• laat de persoon op een vlakke 
ondergrond zitten
• Meet de afstand tussen het 
uiterste punt aan de achterkant 
van de billen tot de knieholten
• Haal van deze afstand onge-
veer 4 cm af (afhankelijk van het 
postuur van de gebuiker en de 
beensteun hoek) om de rolstoel-
maat te krijgen
• Bij een Matrx kussen wordt 
door de wijze van bevestiging de 
effectieve zitdiepte korter, het 
kiezen van 1 diepere maat wordt 
hierbij aanbevolen.

• Haal het zitkussen weg
• Meet de afstand van de 
voorste rand van de rugleuning 
buis (zonder de bekleding) 
tot de voorste rand van de 
zitbekleding

Onderbeenlengte De juiste onderbeen-
lengte instelling zorgt 
ervoor dat de voet-
platen op de correcte 
hoogte zitten, hierdoor 
kan een gedeelte van 
het lichaamsgewicht 
door de voeten worden 
opgevangen. Voetplaten 
moeten tenminste 2 
cm speling hebben ten 
opzichte van de grond. 

• laat de persoon op een vlakke 
ondergrond zitten
• Meet de afstand van de hak 
van de schoen tot de knieholte
• Haal van deze afstand de 
dikte van het kussen af om de 
rolstoelmaat te krijgen

• Haal het zitkussen weg
• Meet de afstand van de ach-
terste rand van de voetplaat 
tot de voorste rand van de 
zitbekleding (zonder inzakking 
van zitbekleding)

Zithoogte voor
Een correcte instelling 
van de zithoogte aan 
de voorzijde zorgt voor 
optimaal gebruik- en 
rijgemak, bijvoorbe-
eld passend bij de 
gewenste transfers en 
geeft voldoende ruimte 
om onder tafels te 
komen.

• laat de persoon op een vlakke 
ondergrond zitten
• Meet de verticale afstand 
tussen de grond en de knieholte 
• Zorg dat deze afstand mini-
maal de onderbeenlengte +4 
cm is, dit is om genoeg ruimte 
boven de ondergrond te houden 
voor de voetplaat
• Haal de dikte van het kussen 
van deze afstand af om de 
zithoogte voor als rolstoelmaat 
te krijgen

• Haal het zitkussen weg
• Meet de verticale afstand 
van de vloer tot de voorste 
rand van de zitbekleding 
(zonder inzakking van zitbe-
kleding), dus bovenkant zitbuis 
voorzijde gemeten

Zithoogte achter De zithoogte achter 
zorgt samen met de 
zithoogte voor voor 
de gewenste zithoek, 
de wig . Hiermee kan 
zitstabiliteit van het 
bekken en daarmee 
meer mobiliteit voor het 
bovenlichaam worden 
gemaakt. De zithoogte 
achter heeft ook invloed 
op de bereikbaarhied 
van de armen tot de 
hoepels van de achter-
wielen.

• De zithoogte achter wordt 
bepaald door de zithoogte voor 
in combinatie met de gewenste 
zithoek (wig)
• Zithoogte achter = zithoogte 
voor minus de wig

• Haal het zitkussen weg
• Meet de verticale afstand 
tussen de vloer en de ach-
terste rand van de zitbekleding 
(zonder inzakking van bekle-
ding) dus bovenkant zitbuis 
achterzijde gemeten
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Rughoogte

De rughoogte is 
afhankelijk van de 
functionaliteit van de 
gebruiker. Een correcte 
rughoogte zorgt voor 
een goede zithouding in 
combinatie met optima-
le bewegingsvrijheid.

• laat de persoon op een vlakke 
ondergrond zitten
• Meet de verticale afstand 
van die ondergrond tot de 
schouderbladen
• Als meer rompondersteuning 
nodig is, meet dan tot aan de 
benodigde hoogte van onder-
steuning
• Als minder rompondersteu-
ning nodig is, verminder dan de 
rughoogte om de bewegings-
vrijheid te bevorderen
• Tel van deze afstand de dikte 
van het kussen bij op om de 
rolstoelmaat te krijgen

• Haal het zitkussen weg
• Haal de rugbekleding weg
• Meet de afstand tussen de 
bovenkant van de zitbekleding 
tot de bovenkant van de span-
banden rugleuning

Rughoek
De bepaling van de 
rughoek is afhankelijk 
van de zithoek, de mate 
van rompstabiliteit en 
neiging om naar voren 
te vallen. Een grotere 
rughoek (rugleuning 
meer naar achteren) 
geeft een meer rusten-
de houding, een kleinere 
hoek geeft een meer 
actieve houding. 

• Onderzoek hoe de rolstoel 
gebruikt wordt. Ga na of er 
sprake is van lumbale kyfose 
/lordose (achterwaartse/ 
voorwaartse bekkenkanteling) 
of andere houdingsbeperkingen 
en ga na of deze corrigeerbaar 
zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, 
ondersteunen. Bepaal bovendien 
welke drukontlasting en mate 
van stabiliteit/activiteit nodig 
is en wat als het meest prettig 
ervaren wordt.

• De rughoek is bij de Küschall 
stoelen (uitzondering KSL) 
meestal met enkele hande-
lingen aan te passen. Zie de 
servicehandleidingen voor 
informatie.
• Houdt er rekening mee dat 
de rughoek t.o.v. het zitvlak 
wordt gemeten, de zithoek 
(wig) heeft dus invloed op de 
rughoek t.o.v. de grond.

Zithoek Een grotere zithoek 
(wig) kan meer stabi-
liteit /comfort geven en 
relatief meer druk naar 
de rug verdelen. Een 
grote zithoek zorgt voor 
stabiliteit van het bek-
ken. Een negatieve zi-
thoek (waarbij zithoogte 
voor lager is dan achter) 
kan helpen bij trippelen 
en transfers; nb: wees 
hierbij bewust van 
grotere kans op glijden

• Onderzoek hoe de rolstoel 
gebruikt wordt. Ga na of er 
sprake is van lumbale kyfose 
/lordose (achterwaartse/ 
voorwaartse bekkenkanteling) 
of andere houdingsbeperkingen 
en ga na of deze corrigeerbaar 
zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, 
ondersteunen. Bepaal bovendien 
welke drukontlasting en mate 
van stabiliteit/activiteit nodig 
is en wat als het meest prettig 
ervaren wordt.

• Afhankelijk van het model 
(K-Series/Compact/Cham-
pion/KSL) kan de zithoek 
aangepast worden d.m.v de 
zithoogte voor en achter. Zie 
de servicehandleidingen voor 
de mogelijkheden.
• Door de vele aanpassings-
mogelijheden bij de Küschall 
stoelen (uitzondering KSL), 
is het mogelijk om de stoel 
verder precies aan te passen 
of na veranderende eisen en 
wensen aan te passen aan de 
gebruiker.

Camber De wielcamber is de 
hoek die de achterwie-
len maken. Een grotere 
camber hoek vergroot 
het steunvlak en daar-
mee de stabiliteit van 
de rolstoel. Een grotere 
camberhoek draait 
makkelijker. Het zal de 
rolstoel onderin breder 
maken. De meest 
gangbare camberstand 
is rond de 3°

De camber stand is een kwestie van persoonlijke 
voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de 
gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber 
bij rolstoelbasketbal.

De K-Series en KSL hebben de camberstand in de 
as voor de wielen ingebouwd.
Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand 
verstelbaar
De Champion en de Compact hebben een cam-
berbus die door een camberbus met een andere 
hoekstand vervangen kan worden
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