
COMPACT



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Bij Küschall zijn wij ervan overtuigd dat alles mogelijk is als 
je de kracht hebt om het te bereiken. De Küschall Compact is 
veelzijdig en betrouwbaar. Toon je persoonlijkheid, vergroot je 
comfort. Unlimit your world.

KÜSCHALL  
COMPACT
De Küschall Compact is de absolute standaard voor 
betrouwbaarheid  eersteklas kwaliteit. Deze rolstoel komt 
met wegzwenkbare of vasten beensteunen, is eenvoudig 
aanpasbaar aan uw behoeften voor nog meer comfort. Of u 
nu een hoger configuratieniveau nodig heeft, of een actief 
product, de uitstekende functionaliteiten van de Compact 
passen bij uw levensstijl.

HYDROGEVORMD
Hydrovorming heeft eenvoudigweg meer toegevoegd aan de 
contructie van de Compact. Hoewel veelzijdigheid en comfort 
ongewijzigd blijven, biedt het profiel van hydrogevormde 
buizen meer stijfheid waar dit nodig is. Hierdoor krijgt de 
rolstoel een eigentijdse aantrekkelijk uiterlijk.



VOORFRAME

  Compleet redesign van het voorframe en de 
voethangers. Met hydrovorming kan het gewicht tot 
500 gr. worden verminderd. 

BEENSTEUN

  Kies je rolstoel met wegzwenkbare 
beensteunen, ideaal voor transport of transfers, 
of neem een vast voorframe op 80° of 70° voor 
meer stijfheid. 

VOETPLAAT

  De nieuwe voetplaten passen op alle 
zitbreedtes en hebben een moderne 
uitstraling dankzij de nieuwe anti-slip 
eendelige voetplaat.



BLIJF KOERS HOUDEN

  Intuïtieve aanpassing van het zwenkwiel, 
uitstekend in het stabiel houden van de 

richting.

VOUWSYSTEEM

  Eenvoudig ‘één-vinger’ 
systeem met longitudinaal 

vergrendelingsmechanisme t.b.v. 
de zitbuizen als de rolstoel wordt 

uitgevouwen.  

KRUISFRAME

  Speciaal ontworpen voor 
eindgebruikers met verminderde 

kracht én om meer gewicht te 
kunnen dragen zonder extra 

ondersteuning voor de framebuizen. 

VOORVORKEN

  Nieuw strak design met geïntegreerde lagers. Vuilvorming in de lagers 
wordt hierdoor sterk verminderd en het onderhoud een stuk eenvoudiger.

COMPACT



UITSTEKENDE 
FUNCTIONALI-
TEIT

Unieke kenmerken en voordelen 
zijn beensteunen die beschikbaar 
zijn met respectievelijk 70° of 80° 
hoek en een nauwkeurig instelbaar 
vergrendelingsmechanisme. Een 
opvouwbare rug zorgt ervoor dat 
deze rolstoel heel klein en compact 
kan worden gemaakt t.b.v. transport. 

VERBETERD 
COMFORT 

Een groot aantal opties maakt het 
mogelijk om de rolstoel naar eigen 
behoeften aan te passen, zoals 
het adductie frame voor betere 
positionering van je benen. Het 
is makkelijker om je voeten op de 
voetplaat te houden en betere 
manoeuvreerbaarheid aan de 
voorkant betekent dat de rolstoel 
minder ruimte nodig heeft.

BETROUW-
BAAR

Indrukwekkende stijfheid - laag 
verlies van energie tijdens het 
rijden d.m.v. diverse ingebouwde 
technische oplossingen i.c.m. een 
eendelige voetplaat. De Compact 
vouwt makkelijker op dan elke andere 
actieve rolstoel met kruisframe 
dankzij een speciaal ontworpen 
constructie, voor eindgebruikers met 
verminderde kracht.

LICHTER MET 
HYDROVOR-
MING

Het frame is tot in elk detail 
bijgewerkt d.m.v. hydrovorming 
technologie en nauwkeurig 
herontwerpen. Dit heeft o.a. 
geresulteerd in een substantiële 
gewichtsreductie tot 500 gr.  

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

PERSONALISEREN

Azure Blue

3        KIES DE DECORATIE KLEUR

2        KIES DE DECORATIE STIJL

1        KIES JE FRAME KLEUR

Pure White Anthracite Grey Space Black

Carmine Red

Donker 
grijs

Blauw ZwartRoodGoud

RoodZwart

Licht 
grijs



TECHNISCHE GEGEVENS

FRAMEHOEK

70º / 80º
Recht of adductie

TOTAAL GEWICHT 
ONBELAST

circa 10.5 kg (swing away)
circa 9.6 kg (fixed frame)

ZITHOOGTE

voor: 370 - 530 mm
achter: 360 - 500 mm
in stappen van 10 mm

ZITBREEDTE 
280 – 500 mm

in stappen van 20 mm

ONDERBEENLENGTE
200 - 510 mm

in stappen van 10 mm

TOTALE BREEDTE 
(DICHTGEVOUWEN) 

circa 290 mm

MAX. GEBRUIKERS 
GEWICHT

130 kg

TOTALE 
BREEDTE 

ZB + 160 mm 

RUGHOOGTE
300 – 510 mm

in stappen van 15 mm

CAMBER

0º /  3º

TRANSPORT 
GEWICHT 

circa 7.8 kg (swing away)
circa 6.7 kg (fixed frame)

ZITDIEPTE
320 – 500 mm

in stappen van 20 mm

RUGHOEK
82°/86°/90°/
94°/98°/102°

TOTALE 
LENGTE

70°: circa 940 mm
80°: circa 890 mm

Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen 
veranderen met de verschillende configuraties. Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing op onze website. 

CRASH TEST

Goedgekeurd - Voldoet aan 
de eisen van ISO 7176-19

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 
6716 AE Ede
Nederland

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl
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