
THE KSL®



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Me Küschallilla uskomme, että kaikki on mahdollista, kun 
sinulla on valta saavuttaa se. THE KSL® antaa sinulle 
itseluottamusta todellisen potentiaalisi vapauttamiseen. 
Tyylillä. Sinun ehdoillasi. Älä rajoita huippuosaamistasi, 

älä rajoita liikkumistasi. Älä rajoita maailmaasi.

THE KSL®

Eleganssi ympäröi THE KSL®: n. Uraauurtavat tekniset 
innovaatiot täydellinen teknologia kohtaavat tyylikkään ja 
saumattoman designin läpi koko tuolin. Suunniteltu 
mittatarkasti räätälöitäväksi kokeneille kelaajille, jotka 
tietävät tarkalleen mitä haluavat. Todella Super kevyt 

aktiivituoli, puhtaan kauniilla olemuksella.

HYDROFORMING
Uuden hydroforming-hitsatun rungon jäykkyys tarjoaa 
siron ja vaivattoman liukumisen missä tahansa. Koskaan 
aikaisemmin tekniikka ei ole sulautunut muotoiluun näin 
täydellisesti. Hiilikuitutuoleja kevyempi THE KSL® on 
kehitetty optimaalinen suorituskyky ja design edellä.



HIILIKUITUAKSELI
  Strukturoidut hiilikuitukomponentit  

vähentää painoa ja optimoi ajo-
ominaisuuksia

KEVYET AKTIIVIJARRUT
  Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut 
minimalistisella designilla tuo keveyden 
aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta 
pienimpiinkin yksityiskohtiin.

TITAANI JALKATUKI

  THE KSL® :ään voidaan valita myös 
titaaninen jalkatuki, joka vähentää 
merkittävästi tuolin painoa ja 
helpottaa kelausväsymistä.

HYDROFORMING 
ETURUNKO
  Parempi jäykkyys polven alueella. 

Monipintainen muotoilu lisää 
tarttumisergonomiaa. 



CARBOLIFE 
KELAUSVANTEET

  CarboLife tarkoittaa  
huippuluokan high-end -tuotteita. 

Kelausvanteet on suunniteltu 
ergonomisesti tehokkaampaan 

pitoon, jolloin ranteeseen 
kohdistuu vähemmän painetta. 

Tämä parantaa a suorituskykyä ja 
vähentää samalla väsymystä.

TÄYSHITSATTU 
KIINTEÄ RUNKO

  
Täysin hitsattu runko yhdistää 

estetiikan ja suorituskyvyn. 
Vain 4,3 kg: n kuljetuspainolla 
THE KSL® on kaikkien aikojen 

kevyin Küschall-tuoli. 

UUDET ETUHAARUKAT

  Uudelleensuuniteltu haarukka integroiduilla 
laakereilla auttaa pitämään lian poissa 

ja on helpompi pitää kunnossa.

THE KSL®



AVAINOMINAISUUDET KUSTOMOINTI

SUPER KEVYT
Vaikka THE KSL®:ään on suunni-
teltu optimaalinen lujuus ja 
suorituskyky, se voidaan myös 
keventää hiilikomponenteilla. 
Tämä antaa sinulle mahdolli-
suuden saavuttaa uskomaton 
keveys, joka on verrattavissa 
täysin hiilikuituiseen monokokki-
pyörätuoliin.

ELEGANTTI
Olemme uudelleen suunnitelleet 
jalkatuen, joka on olennainen 
osa istuma-asentoasi, se seuraa 
voimakasta geometriaa ja 
dynaamista ulkonäköä.

MITTATILAUSTYÖTÄ

Mittatilauksena tilattava konsepti 
keveimmällä rakenteella. 
Küschallin Super kevyen rungon 
voimakas geometria virtaa 
saumattomasti läpi koko tuolin 
silhuetin. Uusi THE KSL® puhuu 
samaa suunnittelukieltä 
eturungosta takaosaan ja aina 
etuhaarukoihin asti.

HYDROFORMING
Hydroforming-tekniikka tarjoaa 
enemmän mahdollisuuksia 
muodoille ja materiaalin 
jakautumiselle. Tämän tekniikan 
ansiosta insinöörit ja suunnittelijat 
pystyivät tuomaan THE KSL®: n 
huipputasolle. Sama uskomaton 
keveys vahvemmalla rungolla.
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TEKNISET TIEDOT

ETURUNGON 
KULMA
75° / 90° 

V-runko tai kavennettu

KOKONAIS-
PAINO
n. 6.8 kg 

ISTUIN-
KORKEUS

etu: 450 – 530 mm 
taka: 400 – 480 mm 

10 mm  välein

ISTUIN-
LEVEYS

340 – 440 mm 
20 mm  välein

JALKATUEN 
PITUUS

350 – 500 mm 
10 mm välein

MAX.KÄYTTÄJÄ-
PAINO

100 kg

KOKONAIS- 
LEVEYS 

istuinleveys + 170 mm 

SELKÄOSAN
KORKEUS

270 – 420 mm 
15 mm välein

CAMBER-
KULMA

0º /  3º / 6º

KULJETUS-
PAINO
n. 4.3 kg 

ISTUIN-
SYVYYS

385 – 485 mm 
25 mm  välein

SELKÄOSAN 
KULMA

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° 

PAINOPISTE
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 

125 mm / 140 mm

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

Tel: +41 61 487 70 70
info@kuschall.com
www.kuschall.com
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Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm:n istuinleveyteen ja 400 mm:n ja istuinsyvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä 
kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Lisätietoja saat verkkosivustomme käyttöohjeesta.

KOKONAIS- 
PITUUS

75°: n. 800 mm 
90°: n. 730 mm 




