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PI - Produktinformation 
Kudu, kørestol
Vi har foretaget forbedringer på Kudu kørestolen, hvorfor de forskellige størrelser har fået nye 
vare- og HMI numre.

Forbedringerne er kort som følger:
• Str. 1 og 2 er stadig monteret med 20” drivhjul, men str. 3 og 4 er idag monteret med 22” drivhjul, 

hvor der før var monteret 24” drivhjul. 
• Stolen har fået nye tipsikringer, som passer til alle hjulstørrelser.  
• Drivhjulene har fået massive indlæg istedet for flexel.
• Nye glideskinner i forhold til  sædekip er blevet indført fra Maj 2018.
• Mulighed for 0° cambring samt stænkskærme hertil.
• Ny højdejusterbar kørebøjle leveres med de nye Kudu modeller.

Som nyt tilbehør tilbyder vi en ny type armlæn, så der nu er 2 typer af armlæn at vælge imellem. både 
fast vinkel og vinkeljusterbar.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Nye tipsikringer
De nye tipsikringer, som er standard på de nye Kudu modeller har to højdeindstillinger, hvilket giver to 
fordele: 

1. Muligheden for en passiv (lang) indstilling eller en aktiv (kort) indstilling. Tipsikringen kan således    
     tilpasses brugerens funktionsniveau. 

2. Muligheden for at kombinere 24” drivhjul med 7” forhjul, hvilket giver en sædehøjde på 53 cm.

De nye tipsikringer kan også købes som reservedel til de ældre Kudu modeller. 

Produkt           Varenr.                                     HMI-nr. 

Kudu str. 1, Grå 319513111631 84618
Kudu str. 1, Hvid 319511111631 84618
Kudu str. 2, Grå 319523111631 84619
Kudu str. 2, Hvid 319521111631 84619
Kudu str. 3. Grå 319533111831 84620

Kudu str. 3. Hvid 319531111831 84620

Kudu str. 4, Grå 319543111831 84621

Kudu str. 4, Hvid 319541111831 84621

Udgår fra  Uge 3. 2018

Produkt           Varenr.                                     HMI-nr. 

Kudu str. 1, Grå 3195131714311 113951
Kudu str. 2, Grå 3195231714311 113952
Kudu str. 3. Grå 3195331716311 113954
Kudu str. 4, Grå 3195431716311 113955

Leveres fra  Uge 3. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Produkt 12½”                                  16” 20” 22” 24”

Tipsikringer til Kudu med 6” 
forhjul

31950953-1 31950953-1 31950953-1 31950953-1 31950953-1

Tipsikringer til Kudu med 7” 
forhjul

- - - 31950958-1 31950958-1

Tipsikringer til Kudu 0° cambring 
med 6” forhjul

- - 31950953-0 31950953-0 31950953-0

Tipsikringer til Kudu 0° cambring 
med 7” forhjul

- - - 31950958-0 31950958-0

Leveres fra  Uge 3. 2018

Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel
De punkterfrie hjul til Kudu, er blevet fornyet og vi introducerer nu hjulene med det nye Smart
Inlay. Den nye type punkterfrie hjul fyldes via luftventilen, så hjulet bliver massivt og punkterfrit, hvilket 
giver hjulene gode køreegenskaber. Efter hjulet er fyldt, skal ventilen ikke længere anvendes. For nemt 
at kunne identificere disse ventiler, er de påsat en grøn kappe - ventilen kan ikke benyttes til at fylde luft 
i dækket, da dækket nu er massivt.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Ny Glideskinne
Kudu er blevet opdateret med en ny glideskinne til sædetiltet. Hullerne i skinnen er større end 
tidligere, så smuds og snavs nemmere kan komme ud. Glidesystemet er et tørt system og behøver ikke 
at blive smurt.

Produkt                                                Varenr. 

20” hjul med tromlebremse m. Smart Inlay 313102025
22” hjul med tromlebremse m. Smart Inlay 313102225
24” hjul med tromlebremse m. Smart Imlay 313102425

Leveres fra  Uge 3. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Produkt                                             Varenr.

Stænkskærm til Kudu 0° m. 20” drivhjul 31952020-0
Stænkskærm til Kudu 0° m. 22” drivhjul 31952022-0
Stænkskærm til Kudu 0° m. 24” drivhjul 31952024-0

Stænkskærm til Kudu 0° m. 22” drivhjul og 7” forhjul 31952022-07

Stænkskærm til Kudu 0° m. 22” drivhjul og 7” forhjul 31952024-07

Leveres fra  Uge 3. 2018

Mulighed for 0° cambring samt stænkskærme hertil
Hvis man ønsker sin Kudu indstillet med 0° cambring så stolen bliver 6 cm smallere i totalbredden, og 
samtidig ønsker stænkskærme hertil, skal nedenstående varenumre benyttes.

Ny højdejusterbar kørebøjle
En af Kudu’s mange gode features har altid været tiltfunktionen, der giver bruger en komfortabel og 
stabil siddestilling. samtidigt med at tyngdepunktet forbliver optimalt. Hjælperen kan med den nye køre-
bøjle opnå en hensigtsmæssig arbejdsstilling når stolen skal køres bagudtiltet idet kørebøjlen nu kan 
indstilles i højden.

Den nye kørebøjle rummer 5 højdeindstillinger og kan herefter finindstilles via vinklingen i bøjlen.
Det er kun muligt at bestille skubbebøjlen ved bestilling af en ny Kudu kørestol. Skubbebøjlen kan ikke 
tilkøbes som ekstra tilbehør. 

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Nye vinkeljusterbare armlæn, som tilbehør
Vi tilbyder nu nye vinkeljusterbare armlæn som tilbehør til Kudu. Ud over at være vinkeljusterbare 
adskiller disse armlæn sig også fra standardarmlænene ved at have blødere polstring, som er mere 
behagelig ved aflastning af armene. På armlænene er påmonteret rød quick lås for bord, som gør 
indstilling samt af- og påmontering af dette meget nemt. Endvidere gør muligheden for vinkling af 
armlæn ved f.eks. anvendelse af bord, at dette kan vinkles i den rette position, når bruger er kippet 
bagover. 

Produkt Beskrivelse Varenr.

Vinkeljusterbare armlæn Str. 1+2 3195712-20
Vinkeljusterbare armlæn Str. 3+4 3195712-40
*Kan ikke benyttes med 24” drivhjul

Leveres fra  Uge 14. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33


