
KX06 
For de store opplevelsene



KX06 er designet 
for å ta deg 
med på de store 
opplevelsene. 

Laget for å tåle de mest 
krevende aktivitetene og 
de tøffeste forholdene, 
sørger KX06 for at du 
takler alt fra dagliglivet 
til et aktivt friluftsliv.    

KX06 gir den aktive 
brukeren en robust og 
vanntett løsning, som 
kombinerer enestående 
stabilitet med jevn og 
forutsigbar funksjon.  

NYE KX06Vi lanserer



NYE KX06Vi lanserer





Stabilt uansett terreng 
KX06 er designet for å sikre god 
stabilitet og bevegelse i alt terreng. 
Kneets utforming gjør at stumplengden 
reduseres under svingfasen, og dermed 
øker bakkeklaringen og reduserer 
risikoen for fall. Med hydraulisk 
styring vil kneet naturlig tilpasse seg 
din hastighet, og sørge for en jevn 
og forutsigbar funksjon som gir økt 
trygghet i bakker og trapper.

Robust design
Det nye KX06 er mer elegant, mer solid og har 
lavere konstruksjonshøyde. Aluminiumrammen med 
forsterkede lagre, gjør KX06 enda mer robust og har en 
brukervekt på opptil 150 kg. De selvjusterende lagrene 
beskytter sylinderen mot sidebelastninger og forlenger 
på den måten kneets holdbarhet. 

Komfort og stil
Silikondekselet gir et rent ytre, samtidig som det 
beskytter kneet. Den store fleksjonsvinkelen på 160 
grader gjør det lettere å flytte benet når det er trangt, 
som for eksempel i bilen eller under et bord.



Flere brukermoduser
KX06 gir muligheten til å bytte fra normal funksjon til sykkelmodus 
med frisving eller fleksjonslås. Når fleksjonslåsen er aktivert, låser 
den kneet på flatt eller skrånende underlag og fører til jevnere 
belastning og forbedret stabilitet og holdning, ved at belastningen 
på det friske benet og korsryggen reduseres.

Enkelt vedlikehold
KX06 tåler tøffe forhold, det være seg vann, skitt eller sand. Ikke 
vær redd for den gjørmete sykkelturen – bare skyll med rent vann 
og tørk av!

 

 

Passer perfekt med ...

BladeXT og Elite Blade
BladeXT og Elite Blade tilbyr lette og dynamiske løsninger for 
aktive brukere.
 

Hydrauliske proteseankler
Blatchfords hydrauliske teknologi gir en jevn, trygg og naturlig
gange som er helsefremmende på lang sikt.



Teknisk spesifikasjon
Aktivitetsnivå  3–4

Maksimal brukervekt 150 kg (AL3) og 145 kg (AL4)

Konstruksjonshøyde 220 mm

Vekt 1,34 kg (eks. deksel)

Knefleksjon  160°

Garanti 36 måneder

Bestillingsinformasjon
Artikkelnummer KX06V2

220 mm

30 mm
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En årlig visuell inspeksjon er anbefalt. Se etter visuelle defekter som kan gå ut over funksjonen. 
Vedlikehold må utføres av kompetent personell. Sjekk gjerne med ditt ortopediske verksted  
om du trenger spesiell trening eller opplæring før du begynner med nye aktiviteter.

Distribuert av


