COMPACT

UNLIMIT
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig
ønsker det. Den pålidelige og foldbare Compact kørestol
giver brugeren alle muligheder for nye spændende
oplevelser. Unlimit your world.

KÜSCHALL
COMPACT
Küschall Compact er den perfekte kombination af
pålidelighed og høj kvalitet. Compact leveres med
svingbare benstøtter, der let kan tilpasses brugerens behov
og dermed forbedre komforten. Uanset om der er brug for
et højere konfigurationsniveau eller en mere enkel aktiv
kørestol, passer Compact’s fremragende funktionalitet.

HYDROFORM
Hydroformning er en ny designteknologi, der sikrer optimal
styrke og stivhed samt en lettere vægt. Det flotte design
med den hydroformede kørestolsramme giver de bedste
køreegenskaber, samtidig med, at Compact kørestolens
alsidighed sikrer høj brugerkomfort for enhver.

HYDROFOM
Det hydroforme design giver en stærk
konstruktion. Benstøtter på Küschall Compact er
ligeledes hydroformstøbte, hvilket gør dem yderst
stærke, stabile og lette

BENSTØTTER
Benstøtterne svinges let til side og tages af,
når brugeren skal forflytte sig, have fødderne
på gulvet eller ved transport af Compact, fx i et
bagagerum.

FODPLADER
Fodpladerne er med slidstærk antiskrid
overflade og klappes let op ved forflytning.

COMPACT

FOLDEMEKANISME
Med den unikke foldeenhed kan
brugeren let folde kørestol inklusiv ryglæn
sammen ved et enkelt tag i rygstrop og
sædepolster.

SÆDEKRYDS
Sædekrydset på Compact er
specielt designet med henblik på at
støtte brugere med nedsat styrke,
og sikre, at kørestolen nemt kan
foldes ud eller sammen igen.

RETNINGSSTABIL
KØRSEL
Den enkle og intuitive indstilling af forhjulet
sikrer, at køreretningen holdes stabil.

FORHJULSGAFLER
Forhjulsgaflerne er fremstillet i et enkelt design med
integrede lejer, der letter vedligeholdelse og hindrer
opsamling af støv mv.

EGENSKABER

FOLDBAR OG
STABIL

PERSONLIGE
VALG
1

VÆLG RAMMEFARVE

Küschall Compact er en
særdeles stabil og utrolig stiv
krydsrammekørestol, hvilket giver
meget gode køreegenskaber.
Compact foldes enkelt sammen
takket være et specialdesignet
sædekryds på krydsrammen, hvilket
sikrer, at sammenklapningen også
kan udføres af brugere med nedsat
muskelstyrke.

LETTE
BENSTØTTER

Hvid mat

Antracitgrå mat

Azurblå mat

Rød mat
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VÆLG LOGODESIGN

3

VÆLG PRINTFARVE

Sort mat

Compact har meget lette, svingbare
og aftagelige benstøtter, hvilket
giver optimal plads til fødderne, fx
ved forflytninger eller hvis brugeren
ønsker at gå kørestolen frem.
Benstøtterne er meget stabile og kan
vælges i henholdsvis 70° eller 80°
knævinkel.

KOMFORT
Ryggen på Compact er
vinkelindstillelig samt justerbar med
stropper for at sikre den bedste
komfort og støtte. Når Compact skal
foldes sammen, kan ryggen blot
slås ned og foldes med resten af
kørestolen, hvilket giver en meget
kompakt stol ved transport.

LETHED OG
HYDROFORM

Sort

Rød

Den innovative hydroformede
ramme gør Compact utrolig
let samtidig med, at designets
udformning giver et behageligt
og ergonomisk greb øverst på
benstøtterne. Denne detalje
giver støtte for brugeren under
repositionering og ved forflytninger.
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TEKNISKE DATA
SÆDEBREDDE

SÆDEDYBDE

UNDERBENSLÆNGDE

RYGHØJDE

RYGVINKEL

280 – 500 mm
interval 20 mm

320 – 500 mm
interval 20 mm

200 - 510 mm
interval 10 mm

300 – 510 mm
interval 15 mm

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

SÆDEHØJDE

RAMMEVINKEL

TOTALBREDDE

TOTALBREDDE
FOLDET

TOTALLÆNGDE

For: 370 – 530 mm
Bag: 360 – 500 mm
interval 10 mm

70º / 80º
Lige eller V-formet

SB + 160 mm

ca. 290 mm

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm

CAMBRING

TOTALVÆGT

TRANSPORTVÆGT

MAX
BRUGERVÆGT

CRASH TESTET

0º / 3º

Ca. 10.5 kg (aftagelige benstøtter)
Ca. 9.6 kg (fast forramme)

Ca. 7.8 kg (aftagelige benstøtter)
Ca. 6.7 kg (fast forramme)

130 kg

Opfylder krav jvf..
ISO 7176-19

Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration.
Vægt og mål kan ændres med forskellige konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.
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