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Til Kudu
Vi har foretaget forbedringer på Kudu kørestolen, hvorfor de forskellige størrelser har fået nye

varenumre og HMI-numre. Samtidig med forbedringerne har vi korrigeret hjulstørrelserne på stolene. 

Forbedringerne er kort som følger: 

• Kudu str. 1 og 2 er udstyret med 22" drivhjul og 7" forhjul

• Kudu str. 3 og 4 er udstyret med 24" drivhjul og 7" forhjul   

Dermed opnås den højeste position, som på str. 1 og 2 er 50,5 cm og på str. 3 og 4 er 53 cm. Således er stolen 
velegnet til lange brugere.

Kudu kørestolen kan desuden bestilles med 16" og 20" drivhjul, og uden camber (dette er ikke lagervare).

Der er mulighed for at montere vinkeljusterbare armlæn, dette anbefales dog ikke til stole med 24" drivhjul.

Der er endvidere kommet nyt transportbeslag. Dette beslag kan benyttes til alle Kudu kørestole uanset 
baghjulsstørrelse. 

Det er nu også muligt at få delte fodplader på din Kudu str. 2, 3 og 4. Disse monteres ved at afmontere foreste 
sædeplade og herefter påmontere den nye sædeplade inkl. delte benstøtter.

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X



2020-03-18  PI NR. J42  2/4

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tlf. 79 68 58 33 
Fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

Produktnavn Gl. Art.nr-UDGÅR Nyt Art. nr. HMI nr. 

Kudu str. 1 3195131714311 3195131716321 123145
Kudu str. 2 3195231714311 3195231716321 123148
Kudu str. 3 3195331716311 3195331718321 123152
Kudu str. 4 3195431716311 3195431718321 123155
Transportbeslag 3195900-10 3195900-16
Fodstøtte delt, Kudu str. 2 3195151-260
Fodstøtte delt, Kudu str. 3 3195151-360
Fodstøtte delt, Kudu str. 4 3195151-460

 

Indfases fra Uge 11, 2020

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Alle Kudu str. har idag: 

• Tipsikringer, som passer til alle hjulstørrelser.

• Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel.

• Højdejusterbar kørebøjle.

Tipsikringer

Disse tipsikringer, som er standard på Kudu modellerne 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.

Tipsikringerne kan også købes som reservedel til de ældre Kudu modeller. 

Produktnavn 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
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Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Drivhjul med massive indlæg istedet for flexel

De punkterfrie hjul til Kudu, er med Smart Inlay. Denne 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 an-
vendes. 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 er massivt. 

Højdejusterbar kørebøjle

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

Kørebøjlen rummer 5 højdeindstillinger og kan herefter finindstilles via vinklingen i bøjlen.

Det er muligt at købe kørebøjlen som reservedel i to varianter:

Produktnavn Art.nr. 

20” hjul med tromlebremse m. Smart Inlay 313102025
22” hjul med tromlebremse m. Smart Inlay 313102225
24” hjul med tromlebremse m. Smart Inlay 313102425
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Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Variant et er til den gamle Kudu model, hvor der ikke var forhøjet beslag på. Til den skal der tilkøbes forhøjet beslag 
samt kørebøjle (Art. nr. 3195630-10 og  Art. nr. 3195629-1/2/3/4).

Variant to, er som reservedel til den nye Kudu model, hvor der i forvejen er forhøjet beslag monteret, og derfor er det 
kun kørebøjlen, der skal tilkøbes (Art. nr. 3195629-1/2/3/4).

Produktnavn Art.nr. 

Vinkeljusterbar kørebøjle str. 1 3195629-1
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 2 3195629-2
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 3 3195629-3 
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 4 3195629-4
Forhøjerkit for Kudu 3195630-10

 


