
THE KSL®



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig 
ønsker det. THE KSL kørestolen giver den erfarne 
kørestolsbruger optimale muligheder for at være aktiv og 
opleve nye spændende eventyr uden begrænsninger.  
Unlimit your world.

THE KSL®

THE KSL® er indbegrebet af elegance. Banebrydende teknisk 
innovation forenes med elegant design overalt på stolen. 
THE KSL fremstilles efter personlige mål og nøje individuel 
tilpasning til den erfarne bruger, der nøjagtig ved, hvordan 
deres kørestol skal være. Kørestolen er superlet og tilbyder 
køreegenskaber og elegance, som kan tilfredsstille selv den 
mest kræsne bruger. 

HYDROFORM
Det fuldsvejste, hydroformede kørestolschassis giver en total 
stivhed, hvorved brugeren opnår en let og ubesværet kørsel. 
Aldrig før er teknikken fusioneret så perfekt med smukt 
design. THE KSL® kan konkurrere med carbonprodukter rent 
styrke- og vægtmæssigt, og er tilmed perfektioneret med 
optimale køreegenskaber og et enestående design.



CARBON AKSEL

  Den stærke og lette aksel er fremstillet i 
carbon for at give optimale køreegenskaber.

LET AKTIVBREMSE

  Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i et 
minimalistisk og enkelt  design, så den matcher 
de moderne linjer på det hydroforme chassis  - 
Lav vægt, let betjening og precision til mindste 
detalje.

TITANIUM 
FODPLADE

  THE KSL® kan vælges med en 
titanium fodbøjle for at reducere 
vægten yderligere.

HYDROFORM 
FORRAMME 

  Den hydroforme ramme giver øget stivhed 
og de bedste køreegenskaber samtidig 
med et ergonomisk greb udfor selve sædet, 
hvilket er ideelt ved repositionering eller 
som støtte ved forflytninger.

 



CARBOLIFE 
DRIVRINGE

  CarboLife er high-end drivringe, 
der giver et godt og ergonomiske 

greb samtidig med, at de 
stabiliserer håndleddet. Formen og 
gummiindlægget øger friktionen og 

sikrer optimale køreegenskaber.

HELSTØBT  
STÆRK RAMME

  Den fuldsvejste ramme fremstillet i 
ét stykke kombinerer æstetik med de 

bedste køreegenskaber. Og med en 
transportvægt på kun ca 4,3 kg, er THE 

KSL den letteste Küschall kørestol.

FORHJULSOPHÆNG

  Den smarte aluminiumsprofil med integrerede 
kuglelejer sikrer mod opsamling af skidt og er 

lettere at vedligeholde.

THE KSL®



EGENSKABER PERSONLIGE 
VALG

SUPER LET

THE KSL® kan vælges med 
carbonkomponenter. Dette giver dig 
yderligere mulighed for at opnå en 
utrolig lethed, sammenlignelig med 
fuld carbonfremstillede kørestole, 
men også med optimal styrke og 
køreevne.

ELEGANT 

Vi har optimeret designet af 
fodbøjlen, et grundlæggende 
element for en optimal siddestilling. 
Med en flad side mod fødderne 
giver den elegante fodbøjlen mere 
stabilitet.

FREMSTILLET 
PÅ MÅL

THE KSL® fremstilles altid præcist i de 
vinkler og mål, der passer nøjagtigt til 
brugeren for at opnå den letteste og 
stærkeste konstruktion. Selve rammen 
og rygbøjlen samt forhjulsophæng 
og fodbøjle -det hele på THE KSL® 

er elegant fremstillet i det samme 
gennemførte design.

HYDROFORM 
DESIGN

Den nyeste teknologi indenfor 
fremstilling af kørestole er 
hydroforming, hvilket gør THE KSL 
endnu stærkere. Vores ingeniører og 
designere har valgt denne teknologi 
for at give brugeren det bedste af det 
bedste. Med en kørestolsramme som 
THE KSL bliver det ikke bedre.
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TEKNISKE DATA

RAMME-
VINKEL

75° / 90° 
Lige eller V-formet

TOTAL-
VÆGT
ca. 6.8 kg 

SÆDE-
HØJDE

For: 450 – 530 mm 
Bag: 400 – 480 mm 

interval 10 mm 

SÆDE-
BREDDE 
340 – 440 mm 
interval 20 mm 

UNDERBENS-
LÆNGDE

350 – 500 mm 
interval 10 mm 

MAX.
BRUGERVÆGT

100 kg

TOTAL-
BREDDE 

SB + 170 mm 

RYG-
HØJDE

270 – 420 mm 
interval 15 mm

CAMBRING

0º /  3º / 6º

TRANSPORT-
VÆGT
ca. 4.3 kg 

SÆDE-
DYBDE

385 – 485 mm 
interval 25 mm 

RYG-
VINKEL

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° 

BALANCE-
PUNKT

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

TOTAL-
LÆNGDE
75°: ca. 800 mm 
90°: ca. 730 mm 


