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AI
Aluminium

Aluminium



Priedai ir galimybės

Atlošo reguliavimo plokštė

Sulankstomas bagažo laikiklisSujungtas rėmas

Nugaros atramos užvalkalas (juodas/ 
pilkas)

Užvalkalai sėdynėms (du dydžiai)

Dizainų pasirinkimo įvairovė 
     kiekvienam skoniui. 

Visi matmenys ir svoriai aprašyti 
remiantis vežimėlio modeliu su  

400 mm pločio ir 400 mm ilgio sėdyne bei 
mažiausiai sveriančia, kompaktiškiausia 
galima konfigūracija. Vežimėlio svoris ir 

matmenys gali keistis, priklausomai nuo 
pasirinktos konfigūracijos. Tai yra tik keletas iš daugelio galimų priedų šiam vežimėlio modeliui. Dėl papildomų priedų teiraukitės tiekėjo. 

Techniniai duomenys                             
Sėdynės plotis:

340 - 480 mm
Kas 20 mm

       

Sėdynės ilgis:
375 - 525 mm

Kas 25 mm 
                 

Sėdynės aukštis:
priekyje: 450 - 520 mm

gale: 380 - 490 mm 
Kas 10 mm

Nugaros atramos aukštis:
270 - 480 mm

Kas 15 mm
                

Atstumas nuo  
kulno iki kelio:
290 - 480 mm

Kas 10 mm
                

Sunkio centras: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 

125mm/ 140 mm

Atlošo kampas:
74°/78°/82°/86°/90°

Bendras plotis:  
Sėdynės plotis + 170 mm

Bendras ilgis:
75°: vidut. 830 mm
90°: vidut. 760 mm

Bendras vežimėlio svoris:
vidut. 7.7 kg

Maksimalus 
naudotojo svoris: 

120 kg

Transportavimo svoris su/
be galinių ratų:  

vidut. 5.4 kg

Šoninis vaizdas

Aluminium

Pagaminta Šveicarijoje
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Techniniai duomenys                             



Priedai ir galimybės

Ašies įtvirtinimas Chromuotas nerūdijantis priekinis 
ratukas

Mobiliojo telefono laikiklis

Tai yra tik keletas iš daugelio galimų priedų šiam vežimėlio modeliui. Dėl papildomų priedų teiraukitės tiekėjo. 
Visi matmenys ir svoriai aprašyti remiantis vežimėlio modeliu su 400 mm pločio ir 400 mm ilgio sėdyne bei mažiausiai sveriančia, kompaktiškiausia galima konfigūracija. 
Vežimėlio svoris ir matmenys gali keistis, priklausomai nuo pasirinktos konfigūracijos. 

Nugaros atrama iš titano

Titanium Carbon

Sėdynės plotis:
340 – 480 mm
Kas 20 mm
        

Sėdynės ilgis:
375 - 450 mm
Kas 25 mm

Sėdynės aukštis:
priekyje: 480 - 520 mm 
gale: 380 – 490 mm
Kas 10 mm

Nugaros atramos 
aukštis:
270 – 480 mm
Kas 15 mm

Atstumas nuo kulno  
iki kelio:
290 – 480 mm
Kas 10 mm

Sunkio centras: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/  
125 mm/ 140 mm

Atlošo kampas:
74°/78°/82°/86°/90°

Bendras plotis:  
Sėdynės plotis  
+ 170 mm

Bendras ilgis:
75°: vidut. 830 mm
90°: vidut. 760 mm

Bendras vežimėlio  
svoris:
vidut. 7.7 kg

Maksimalus  
naudotojo svoris: 
120 kg

Transportavimo svoris 
su/be galinių ratų:  
vidut. 5.4 kg

Techniniai duomenys                     Techniniai duomenys                     
Sėdynės plotis:
340 – 480 mm
Kas 20 mm        

Sėdynės ilgis:
375 - 450 mm
Kas 25 mm

Sėdynės aukštis:
priekyje: 480 - 520 mm 
gale: 380 – 490 mm
Kas 10 mm

Nugaros atramos  
aukštis:
270 – 480 mm
Kas 15 mm

Atstumas nuo kulno  
iki kelio:
290 – 480 mm
Kas 10 mm

Sunkio centras: 
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 
125 mm/ 140 mm

Atlošo kampas:
74°/78°/82°/86°/90°

Bendras plotis:  
Sėdynės plotis  
+ 170 mm

Bendras ilgis:
75°: vidut. 830 mm

Bendras vežimėlio  
svoris:
vidut. 7.5 kg

Maksimalus  
naudotojo svoris: 
120 kg

Transportavimo svoris 
su/be galinių ratų:  
vidut. 5.2 kg
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Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland | Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

United Kingdom: Invacare Ltd. | Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend | CF35 5HZ | Phone +44 (0) 1656 776222 | Fax +44 (0) 1656 776220 | www.invacare.co.uk

Ireland: Invacare Ltd. | Unit 5, Seatown Business Campus | Seatown Road Swords, Co. Dublin | Phone +353 (0)1 810 7084 | Fax +353 (0)1 810 7085 | www.invacare.ie

European Distributor Organisation: Invacare | Kleiststraße 49 | D-32457 Porta | Westfalica | Tel: +49 (0)57 31 754 540  Fax: +49 (0)57 31 754 541 | edo@invacare.com

Küschall® yra registruotas prekių ženklas. Sudėtos visos pastangos, kad informacija šioje publikacijoje spausdinimo metu būtų pati naujausia. Küschall AG pasilieka teisę keisti egzistuojančius 
modelius bet kuriuo metu, siekiant juos pagerinti ir turėti a+ arba 10 mm leistiną nuokrypį šiems matmenims: sėdynės plotis, nugaros atlošo aukštis, sėdynės aukštis (priekyje ir gale) ir atstumas 
nuo kelio iki kulno. Bet koks šios publikacijos ar jos dalių, taip pat ir joje esančių nuotraukų naudojimas, atkūrimas turi būti įgalintas raštiško Küschall AG sutikimo.  Küschall AG kompanija, prekės 
ženklas ir logo priklauso  Invacare Group.   
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