
K-SERIES



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Bij Küschall zijn wij ervan overtuigd dat alles mogelijk is als 
je de kracht hebt om het te bereiken. De Küschall K-Series 
biedt modulariteit en prestatie in één product. Vergroot je 
kracht, onbeperkte vrijheid. Unlimit your world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
K-Series is een icoon op het gebied van design en een 
trendsetter m.b.t. enkelbuizige frames. Het ingenieuze 
modulaire zitsysteem kan perfect passend worden 
gemaakt en de dynamiek van de rosltoel biedt een 
uitstekende rijprestratie. 

HYDROVORMING
Het hydrogevormde voorframe tilt het design van je 
K-Series naar een hoger niveau. Deze nieuwe technologie 
geeft de rolstoel meer stijfheid wat bijdraagt aan een 
ongeëvenaarde rijprestatie. De toevoeging van keuze uit 
verschillende decoratiestijlen, geeft deze rolstoel een strak 
en tijdloos design.



TOELOPEND FRAME

  Het toelopende frame sluit goed aan bij de 
contouren van het lichaam en heeft daarmee een 
slanke vormgeving.

LICHT ACTIEVE REM

  Nieuwe aluminium rem, minimalitisch design, 
zeer lichte rem. Precisie tot in de kleinste details.

VOETBEUGEL

  Volledig herontworpen met een 
plat oppervlak voor een perfecte 
positionering en meer comfort tijdens 
het rijden. 

HYDROGEVORMD 
KNIEGEDEELTE

  Ergonomische grip, ideaal bij 
herpositioneren of bij het maken van 
transfers, framekhoek beschikbaar in 90° 
en 75°.



BEHUIZING ZWENKWIELEN

  Nieuw aluminium profiel zit aan het voorframe 
gelast. De rolstoel beschikt over een consisent design.

RUGLEUNING

  Inklapbare rugleuning die instelbaar 
is in zes verschillende rughoeken voor 

verschillende positioneringsbehoeften.

ZITMODULE

  De zitmodule van de K-Series beschikt 
over vijf verschillende posities waarmee 

het zwaartepunt van de stoel kan worden 
aangepast. Hiermee kan de rolstoel actiever 

of juist minder actief worden ingesteld.

NIEUWE RUGBEUGEL

  Ergonomisch handvat dat cruciaal is bij het 
tillen en inladen van de rolstoel. Het rugframe 

met lage rugbeugel is ideaal voor Matrx ruggen.

VOORVORK

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

onderhoud een stuk eenvoudiger.

K-SERIES



HOOFDKEN-
MERKEN

PERSONALISEREN

MODULAIR

Om het zwaartepunt van de rolstoel 
aan te passen kan onder de zitting 
van de K-Series gekozen worden 
uit vijf verschillende zitposities. De 
zitpositie kan eenvoudig worden 
ingesteld zonder dat hier extra 
componenten voor nodig zijn.  

DYNAMISCH 

Het frame heeft continu een 
perfect geometrie t.o.v. de grond, 
waardoor er niets aangepast hoeft 
te worden aan het frame.

De achterwielen hebben altijd 
dezelfde positie op het frame. Een 
zeer stijve frameconstructie zorgt 
voor een geweldige rijprestatie.

ICONISCH

Met het iconische minimalistische 
open frame and lichtgewicht 
design, is de K-Series de rolstoel 
om in te genieten van je dagelijkse 
activiteiten: naar je werk gaan, 
het uitoefenen van je hobbies, de 
K-Series geeft je de vrijheid om 
jezelf te zijn.

HYDROGE-
VORMD VOOR-
FRAME

Hydrovorming technologie geeft de 
K-Series nog meer persoonlijkheid. 
Een iconisch uiterlijk dat vandaag de 
dag nog meer herkenbaar is vanwe-
ge het rechthoekige design bij het 
kniegedeelte. Met het versterkte frame 
wordt je rijervaring opwindender dan 
ooit.

3        KIES DE DECORATIEKLEUR

2        KIES DE DECORATIESTIJL

1        KIES DE FRAMEKLEUR

Pure White Anthracite Grey Space Black

Donker 
grijs

Blauw ZwartRoodGoudLicht 
grijs

Azure BlueCarmine Red

Rood Zwart



TECHNISCHE GEGEVENS

FRAMEHOEK

75° / 90° 
V-frame of adductie

TOTAAL GEWICHT 
ONBELAST

circa 7,8 kg 

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

MAX. GEBRUIKERS 
GEWICHT

130 kg

TOTALE 
BREEDTE

ZB + 170 mm 

RUGHOOGTE

270 – 480 mm 
in stappen van 15 mm

CAMBER

0º /  3º / 6º

TRANSPORTGE-
WICHT
circa 5,1 kg 

ZITDIEPTE

350 – 525 mm 
in stappen van 25 mm

RUGHOEK

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° / 94° 

ZWAARTEPUNT

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

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

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world en K-Series zijn handelsmerken van Invacare International GmbH. Wij doen ons uiterste 
best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is.

Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht voor om veranderingen ten allen tijde door te voeren.
© July 2019, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. EU - 1659368

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. 

TOTALE 
LENGTE

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

CRASH TEST

Goedgekeurd - Voldoet aan 
de eisen van ISO 7176-19

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be


