
R82 Kudu
Komfortkørestolen der  
vokser med barnet
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R82 Kudu
Kudu er en smart og praktisk inden- og udendørs 
komfortkørestol der i form og funktion sikrer den rigtige 
støtte og pasform til det handicappede barn. Den leveres 
i 4 størrelser og har mange justeringsmuligheder der 
sikrer at den kan vokse med barnet.

Kudu er designet med ekstra mange indstillings-
muligheder. Ryghøjde og sædedybde kan 
justeres uden at der skal skiftes hynder. 
Hynderne er udstyret med et enkelt justerbart 
betræk, som yder komfort til brugeren samtidig 
med at det bidrager til kørestolens enkle design.

En unik egenskab på Kudu, er den nye selv-
centrerende tilt-in-space funktion, som betyder 
at man nemt og ubesværet kan tilte sædet 
samtidig med at balancen i stolen bibeholdes. 
Således forbliver Kudu stabil og med uændret 
tyngdepunkt ved tiltning.

Der er tænkt god ergonomi ind i Kudu, 
således at den udover at øge barnets 
komfort samtidig er nem at manøvrere 
for hjælperen. Ryggen kan kippes uden 
brug af værktøj og ved transport af stolen, 
kan ryggen lægges fremover til vandret og 
drivhjulene kan tages af.

Med det selvcentrerede tilt in 
space, forbliver tyngdepunktet i 
stolen intakt.

Tyngdepunktet i stolen kan 
ændres ved at justere  
drivhjulspositionen

Kudu overholder ISO 7176-19, 
transport af børn i motor-
køretøjer (max. 57 kg).

Kudus sæde og ryg er fleksible 
og kan justeres i dybde og 
højde.

Kudu er vist med tilbehør

26-38 cm 22-45 cm 37-63 cm max. 60 kg
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Stel farver
Kudu findes i 3 farver, hvoraf grå er standard.

Drivhjul
12½”, 16”, 20”, 22” og 24”, massivt (standard) eller 
luftfyldt dæk. Tromlebremse og Quick-release er standard 
på 20”, 22” og 24”. Tromlebremse på 12½” og 16” hjul.

Skubbebøjle og skubbehåndtag

Forhjul
Kudu fås med 2 størrelser forhjul.

Hynder
Betrukket med inkontinensbetræk og kan vaskes ved 40°.

Bremser
Kudu fås både med tromlebremse og/eller parkerings-
bremse. Begge leveres som standard. 
OBS: parkeringsbremse fås ikke til 12½ og 16” hjul.

Fodstøtter
Vælg mellem forskellige typer af fodstøtter.

Tipsikring og egerbeskyttere

Delte fodstøtter (kun 
til str. 2+3+4) 
(bestillingsvare)

Egerbeskytter 
(standard)

Skubbehåndtag, 
højdejusterbare 
(bestillingsvare)

7” massivt eller luftfyldt dæk til Kudu 
str. 3+4 (kun i kombination med 22” 
eller 24” drivhjul) (standard)

Rød

Kudu leveres som standard med
22” og 7” massive hjul for str. 1+2
24” og 7” massive hjul for str. 3+4

Pude overtræk 
(standard)

Tromlebremse på 20”, 22” og 24” 
hjul. Anden version leveres på 12½” 
og 16” hjul 

Grå (standard) Sædehynde 
(standard)

Fodplade, center- 
monteret (standard)

Tipsikring 
(standard)

Skubbebøjle, højde- 
og vinkeljusterbar 
(standard)

6” massivt forhjul 
(standard)

Hvid Ryghynde  
(standard)

Parkeringsbremse (til 
20”, 22” og 24” hjul)

Detaljer
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Skubbehåndtag
Bestillingsvare.

Skubbehåndtag, one size .........3195370-10

Rygkile
Giver ekstra rygstøtte. 2 varianter

Rygkile velour, kort 15 cm ............63012-60
Rygkile velour, lang 30 cm ............63013-60

Vinkeljusterbar kørebøjle
Standard. Kørebøjlen rummer 5 højdeindstil-
linger og kan herefter finindstilles via vinklin-
gen i bøjlen. 
OBS. Ønskes kørebøjlen som reservedel til 
den gamle Kudu model, skal der yderligere 
tilkøbes forhøjet beslag.

Forhøjet beslag: Art. nr. 3195630-10.

Vinkeljusterbar kørebøjle str. 1:  
33 x 27.5 cm (B x D) ....................3195629-1
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 2:  
37 x 27.5 cm (B x D) ....................3195629-2
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 3:  
41 x 27.5 cm (B x D).....................3195629-3
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 4:  
45 x 27.5 cm (B x D) ....................3195629-4
Forhøjet beslag ........................ 3195630-10.

Kit for forlænget kørebøjle
Til at forlænge kørebøjlen. Er kun egnet til 
Kudu modeller med kort kørebøjle. Som 
standard er Kudu udstyret med forlænget 
bøjle.

Til str. 1-4 (inkl, kabler) ............ 3195630-10

Rygforlængerpude
Støtter den øverste del af ryggen. +5 
cm/+10 cm.

Rygforlængerpude str. 1:  
+5 cm ........................................3195743-105
Rygforlængerpude str. 2:  
+5 cm ....................................... 3195743-205
Rygforlængerpude str. 3:  
+5 cm ....................................... 3195743-305
Rygforlængerpude str. 4:  
+5 cm ....................................... 3195743-405
Rygforlængerpude str. 1:  
+10 cm ......................................3195743-110
Rygforlængerpude str. 2:  
+10 cm ......................................3195743-210
Rygforlængerpude str. 3:  
+10 cm ..................................... 3195743-310
Rygforlængerpude str. 4:  
+ 10 cm ................................... 3195743-410

Contour hynder
Konturerede sæde- og ryghynder inkl. sort 
betræk. (Ryghynden leveres ikke med inkon-
tinensbetræk.) 
xx = type af betræk. 60 = sort standardbe-
træk. 80 = inkontinensbetræk.

Sædehynde Contour str. 1 .......3195752-1xx
Sædehynde Contour str. 2 .......3195752-2xx
Sædehynde Contour str. 3 ...... 3195752-3xx
Sædehynde Contour str. 4 ...... 3195752-4xx
Ryghynde Contour str. 1 ..........3195751-160
Ryghynde Contour str. 2 ..........3195751-260
Ryghynde Contour str. 3 ......... 3195751-360
Ryghynde Contour str. 4 ......... 3195751-460

Rygovertræk til: 
Ryghynde Contour str. 1 ...........3195744-1xx 
Ryghynde Contour str. 2 .......... 3195744-2xx
Ryghynde Contour str. 3 .......... 3195744-3xx
Ryghynde Contour str. 4 .......... 3195744-4xx

Hovedstøtte
For at støtte og korrigere hovedets stilling. 
F. eks nødvendig ved bagudkipning.

Se separat brochure eller www.etac.dk for 
yderligere information om dette tilbehør. 

Tilbehør

Hoftestøtter
Reducér sædebredden med 2-10 cm ved at 
montere disse hoftestøtter. (Sæt).
 
Hoftestøtter str. 1–2 .................3195713-10
Hoftestøtter str. 3–4 .................3195713-20
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Rygsæk
Ekstra plads til opbevaring. Bestillingsvare.

Rygsæk str. 1–2 ...........................3194480-1
Rygsæk str. 3–4 ..........................3194480-2

Kaleche
Til al slags vejr.

Kaleche str. 1, sort .....................318740110
Kaleche str. 2, sort .....................318740120
Beslag f. Kaleche  
til Kudu og x:panda str. 1-3 ........319589100

Abduktionsklods, standard
Abduktionsklods udført i pur. Bestillingsvare.

Abduktionsklods str. 0 ............... 3195430-0
Abduktionsklods str. 1 ................3195430-1
Abduktionsklods str. 2 ................3195430-2
Abduktionsklods str. 3 ............... 3195430-3
Abduktionsklods str. 4 ............... 3195430-4

Knæstøtter, ydre
Giver ekstra støtte for knæ og lår. (sæt).

Knæstøtter, ydre, one size ........3195429-10

Svingbare knæstøtter, sæt
Svingbare knæstøtter sikrer en god positio-
nering. Bestillingsvare.

Svingbare knæstøtter str. 1–2. 3195860-10
Svingbare knæstøtter str. 3–4. 3195860-20

Abduktionsklods og betræk, ekstra lang
Blød abduktionsklods udført i skum med be-
træk af stof. Det ekstra betræk gør abdukti-
onsklodsen mere blød. Bestillingsvare.

Abduktionsklods  
inkl. betræk, str. small ............. 3195430-10
Abduktionsklods 
inkl. betræk, str. large .............. 3195430-20
Betræk str. small ............... 3195430-10260
Betræk str. large ................ 3195430-20260

Sidestøtter, swing-away
Sikrer præcis positionering af truncus.

Se separat brochure eller www.etac.dk for 
yderligere information om dette tilbehør.

Faste sidestøtter
Leveres som sæt.

Faste sidestøtter 
9 x 10 cm (BxH) ..........................3195401-10
Faste sidestøtter 
12 x 14 cm (BxH) .......................3195401-20
Faste sidestøtter 
16 x 15 cm (BxH) .......................3195401-30

Tilbehør
Armlæn med sideplade
Højdejusterbare armlæn støtter armene. 
(Sæt). Inklusiv holder for bord.

Armlæn Kudu str. 1+2 ................. 3195712-2
Armlæn Kudu str. 3+4 .................3195712-4

Armlæn med sideplade, vinkeljusterbare
Højdejusterbare armlæn med blødere pol-
string til støtte for armene. (Sæt). Inklusiv 
holder for bord. (Anbefales ikke til kørestole 
med 24” drivhjul).

Armlæn Kudu str. 1+2 ...............3195712-20
Armlæn Kudu str. 3+4 ...............3195712-40
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Lægstøtte - til centralt monteret fodstøtte
For ekstra støtte og komfort.

Lægstøtte 30 x 15 cm (BxD) ......... 3185131

Tilbehør
Bord
Højderegulerbart. Støtter armene. Bordet er 
uden armbeslag (sidder på armlænet).

Bord (one size) ............................319576351

Bord med kant, grå plast model 1
Ydermål: 49 x 39 cm (BxD)
Udskæring: 24 cm (B)

Bord med kant, model 1 .......... 3189220-01
.....................................................HMI 100013

Bord med kant, grå plast model 3
Ydermål: 61 x 45 cm (BxD)
Udskæring: 45 x 12 cm (BxD)

Bord med kant, model 3 .............3189220-3
.....................................................HMI 100015

Bord med kant, grå plast model 2
Ydermål: 59 x 54,5 cm (BxD)
Udskæring: 44 x 22,5 cm (BxD)

Bord med kant, model 2 .............3189220-2
.....................................................HMI 100014

Hel fodplade
Centralt monteret fodplade, der monteres 
ved at afmontere foreste sædeplade og 
herefter fastgøre den nye sædeplade og 
fodpladen. komplet inkl. sædeforlænger. 

Hel fodplade str. 1:  
26 x 19 cm (B x D) ...................3195152-160
Hel fodplade str. 2:  
31 x 19 cm (B x D) .................. 3195152-260
Hel fodplade str. 3:  
36 x 23 cm (B x D) .................. 3195152-360
Hel fodplade str. 4:  
41 x 24 cm (B x D) ................... 3195152-460

Delte fodstøtter
Fodstøtterne monteres ved at afmontere 
foreste sædeplade og herefter påmontere 
den nye sædeplade inkl. delte fodstøt-
ter. Kan ikke monteres på Kudu str. 1. 
Bestillingsvare.

Delte fodstøtter str. 2..............3195151-260
Delte fodstøtter str. 3............. 3195151-360
Delte fodstøtter str. 4............. 3195151-460

Fodkassekit til hel fodplade
Kittet består af hjørnet og polstring. 
Hjørnerne boltes fast på den eksisterende 
fodplade, og polstret monteres i kassen. 
Hjørnerne kan bruges på forskellige fodpla-
der og måler 15 x 15 cm (D x H). Kan bruges 
til både eksisterende og nye fodplader. 
Polster kan også købes separat.

Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 1 (15x28x15 cm) ............3195145-1BOX
Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 2 (15x28x15 cm) ............3195145-2BOX
Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 3 (15x28x15 cm) ............3195145-3BOX
Fodpladepolster til 
Wombat fodplade str. 1 ........3195145-1PAD
Fodpladepolster til  
Wombat fodplade str. 2 ........3195145-2PAD
Fodpladepolster til 
Wombat fodplade str. 3 ........3195145-3PAD
Polster til stang, 12 cm .......... 3195145-150
Ankelsele til fodkasse, one size 3195145-20

Lægstøtte - til delte fodstøtter
For ekstra støtte og komfort. Bestillingsvare.

Lægstøtte ...................................3185131-10
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Transportbeslag
Overholder ISO 7176-19, til sikker transport 
i motorkøretøjer (max. 57 kg brugervægt).

Transportbeslag ........................ 3195900-10

Beslag for kommunikationsudstyr
Muliggør montage af bl.a. en tabletholder 
eller kommunikationsudstyr. Beslaget kan 
monteres enten til højre eller venstre på en 
Kudu med centralt monteret fodplade, da 
det fastgøres på det tværgående rør forrest 
på sædepladen.

Beslag for  
kommunikationsudstyr .........3195429-COM

Udstyrsbakke
Kan transportere op til 20 kg medicinsk 
udstyr. Kan ikke monteres på Kudu str. 1. 
Bestillingsvare.

Udstyrsbakke str 2–4 ................3195281-10

Kit for flytning af drivhjul
Drivringene på 20”,22” og 24” drivhjul er 
monteret med to små distanceskiver under 
seks punkter. Fjernes den mindste af de to 
distanceskiver, rykkes drivringen ½ cm tæt-
tere på drivhjulet og fastgøres med de eksi-
sterende skruer. Fjernes den største af de to 
distanceskiver, rykkes drivringen helt op ad 
drivhjulet og fastgøres med kortere skruer.

Kit for flytning af drivhjul .......31951902661

Skærm
Bestillingsvare.

Til 16” drivhjul, cambring 6° ....... 31952016 
Til 20” drivhjul, cambring 6° .......31952020
Til 22” drivhjul, cambring 6° .......31952022
Til 22” drivhjul, cambring 6° 
og 7” forhjul ................................31952022-7
Til 24” drivhjul, cambring 6° 
og 7” forhjul, SH 53 cm .......... 31952024-7H 
Til 24” drivhjul, cambring 6°........ 31952024
Til 24” drivhjul, cambring 6°  
og 7” forhjul ................................31952024-7
Til 20” drivhjul, cambring 0° ... 31952020-0
Til 22” drivhjul, cambring 0° ... 31952022-0
Til 24” drivhjul, cambring 0° .... 31952024-0
Til 24” drivhjul, cambring 0°  
og 7” forhjul, SH 53 cm ........31952024-07H

Tilbehør
Holder til iltflaske
Foruden holder til iltflaske leveres også 
en holder til masken, så denne er for-
svarligt sikret når den ikke benyttes. 
Iltflaskeholderen er fleksibel i forhold til fla-
skens størrelse og form. Max. 10 kg.

Holder til iltflaske ........................319576295

Hælbånd til delte fodstøtter
For ekstra støtte og komfort. Bestillingsvare.

Hælbånd (1 stk.) ........................3185132-10
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Bestilling og mål

Kudu Str. 1  Str. 2  Str. 3 Str. 4 
Varenr. Grå 3195131716321 3195231716321 3195331718321 3195431718321
HMI-nr. Grå 123145 123148 123152 123155

Sædedybde (B) 220–320 mm 270–370 mm 310–410 mm 350–450 mm
Sædebredde med hoftestøtter (tilbehør) 160 mm 200 mm 240 mm 280 mm
Sædebredde (A) 260 mm 300 mm 340 mm 380 mm
Ryghøjde (C) 370–460 mm 400–520 mm 430–580 mm 430–630 mm
Hel fodplade 160–310 mm 160–380 mm 260–450 mm 260–450 mm
Delte fodplader 250–350 mm 300–480 mm 300–480 mm
Sædehøjde over gulv (E) 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm
Total bredde (G) 605 mm 645 mm 685 mm 725 mm
Bredde ml. forhjul 550 mm 590 mm 630 mm 670 mm
Bredde v. 12" drivhjul 505 mm 545 mm 585 mm 625 mm
Bredde v. 16" drivhjul 505 mm 545 mm 585 mm 625 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul u. cambring 500 mm 540 mm 580 mm 620 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul m. cambring 605 mm 645 mm 685 mm 725 mm
Længde (H) 690 mm 690 mm 740 mm 740 mm
Højde, kørebøjle 940 mm 940 mm 940 mm 940 mm
Ryghøjde 940 mm 1000 mm 1060 mm 1110 mm
Rygvinkel −5–30° −5–30° −5–30° -5° -> 30°
Sædevinkel −3–45° −3–45° −3°–45° -3° -> 45°
Total vægt 19 kg 21 kg 23 kg 25 kg
Max. brugervægt 40 kg 50 kg 60 kg 60 kg
Max. brugervægt v. transport 40 kg 50 kg 57 kg 57 kg
Længde, sammenklappet 825 mm 825 mm 875 mm 875 mm
Højde, sammenklappet 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm
Vægt på den tungeste del 13 kg 15 kg 17 kg 19 kg
Vinkling hel fodplade 55–180° 55–180° 55–180° 55-180°
Vinkling delte fodplader 105° 105° 105° 105°
Højde armlæn til sæde 138–198 mm 138–198 mm 138–198 mm 138–198 mm
Længde armlæn 590 mm 590 mm 640 mm 640 mm
Placering vandret aksel 146–196 mm 146–196 mm 146–196 mm 146–196 mm
Mindste venderadius 823 mm 823 mm 823 mm 823 mm
Min. dørbredde for passage 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm
Stabilitet, sidelæns, frem og bagud 10° 10° 10° 10°
Cambervinkel for 20", 22", 24" hjul 6° 6° 6°  

Kudu standard indeholder:
• Koksgråt (metallic) stel
• Egerbeskytter
• Skubbebøjle, højde- og vinkeljusterbar
• Hynder for sæde og ryg, samt pudeovertræk
• Fodplade, centermonteret, højde- og vinkeljusterbar
• Tipsikringer, svingbare og to højdeindstillinger
• Parkeringsbremse og tromlebremse
• 22” og 7” massive hjul for str. 1+2
• 24” og 7” massive hjul for str. 3+4

E

C

A

GH

D

I

B

Flot metallic 
koksgrå stelfarve

Centermonteret 
fodplade
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


