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KSL® zawiera w sobie elegancję. To tu pionierskie 
innowacje inżynierskie spotykają się z wyszukanym
i jednolitym designem. To istna perfekcja w dziedzinie 
technologii. KSL® jest „skrojony” na miarę dla 
doświadczonych użytkowników, którzy dokładnie wiedzą, 
czego chcą. Naprawdę wyjątkowo lekki wózek - 
esencja czystego piękna.

THE KSL®

W Küschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli  
posiadasz moc, aby to osiągnąć. KSL® daje Ci szansę 
zaprezentowania swojego potencjału i stylu, a wszystko 
to na Twoich warunkach. Znieś ogranczenia w swojej 
doskonałości, w swoim poruszaniu się. Otwórz swój świat.

HYDROFORMOWANIE
        

         
         

       
       

      

W pełni spawana, hydroformowana rama jest całkowicie 
sztywna. To dzięki niej jazda staje się bezwysiłkowa 
i jest pełna wdzięku. Nigdy wcześniej technika nie  
 łączyła się tak idealnie z designem. Ten wózek jest   
lżejszy niż inne produkty z włókna węglowego.  
KSL ® został udoskonalony dzięki optymalnej   
wydajności i konstrukcji.



HYDROFORMOWANA  
PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

 Zwiększona sztywność w obszarze 
kolan. Konstrukcja wielopowierzchniowa  
zwiększająca ergonomię podczas chwytania.

 HAMULCE LIGHT ACTIVE

 BELKA KARBONOWA

 Strukturyzowane elementy z włókna  
węglowego optymalizujące redukcję masy   
i osiągi.

TYTANOWY 
PODNÓŻEK

       
    
     

 KSL ® można również spersonalizować 
za pomocą tytanowego podnóżka, aby   
zapewnić znaczną redukcję wagi i zmęczenia   
użytkownika podcza jazdy.

 Nowy aluminiowy hamulec  
o minimalistycznym designie 
zapewnia niebywałą lekkość.  
To niezwykła dbałość o najmniejszy szczegół.



 

THE KSL®

   

W pełni spawana rama łączy  
estetykę z wydajnością.   
Dzięki masie transportowej   
wynoszącej zaledwie 4,3 kg,   
KSL ® jest najlżejszym   
wózkiem Küschall w historii.

CIĄGI  
CARBOLIFE

CarboLife to produkty z najwyższej  
półki. Ciągi są ergonomiczne, co  daje   
bardziej wydajny chwyt, przy   
mniejszym nacisku na nadgarstek.   
Zwiększy to wydajność jazdy przy   
jednoczesnym zmniejszeniu  
uczuciu zmęczenia użytkownika.

NOWY WIDELEC

Przeprojektowany widelec ze zintegrowanymi  
łożyskami. Zbieranie brudu, konserwacja  
i ogólne utrzymanie  jest znacznie łatwiejsze.

CAŁKOWICIE  
SPAWANA RAMA
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KLUCZOWE  
WŁAŚCIWOŚCI

KONFIGURACJA

  

 

WYBIERZ KOLOR RAMY„SKROJONY’  
NA MIARĘ

Ta koncepcja jest dla najlżejszej  
konstrukcji. Küschall Super Light   
posiada niezwykłą geometrię,  
która płynnie wtapia się  
w sylwetkę - od przedniej ramy   
po usztywnienie pleców  
i wspornik widelca.  
NowyKSL® „przemawia” tym  
samym językiem designu.

SUPER LEKKI
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KOLOR NAKLEJEK

STYL NAKLEJEK

ELEGANCKI

  
    

  
     
   

  

HYDROFORMOWANIE

   
    

 
     

     
    

   
    
     

     
    

   
   

  
  

      
    

   
   

   
   

 

Zaprojektowany z myślą
o optymalnej wytrzymałości
i wydajności, KSL ® jest również    
wzbogaconyo elementy z włókna   
węglowego. Pozwolają one   
osiągnąć niesamowitą lekkość,   
porównywalną do wózka o całej   
konstrukcji z włókna węglowego   
(konstrukcja monocoque).

Hydroformowanie oferuje więcej  
możliwych kształtów i dystrybucji   
materiału. Dzięki tej technologii  
nasi inżynierowie i projektanci byli  
w stanie osiągnąć w KSL®   
najwyższy poziom wydajności.  
Ta sama niesamowita lekkość  
z mocniejszą ramą.

   

    
    

  
  

Podnóżek, który jest podstawowym  
elementem przy pozycji siedzącej,   
został przeprojektowany. Zachowana   
została wyjątkowa geometria   
i dynamiczny wygląd.



  

 

      
  

     
  

  
  

 

 

 

   
     

   

Tel. +48 516293265 
Tel: 327337999 
 lub 327874086 
biuro@kuschall.eu 

"PARTNER" Szmidt-Banyś Spóka Jawna 
Ul.Chorzowska 30 C 
41-910 Bytom

Wszystkie podane wymiary i wagi odnoszą się do szerokości siedziska 400 mm i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej 
kompaktowej konfiguracji. Waga i wymiary mogą się zmieniać w zależności od różnych konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w 

instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i THE KSL są znakami towarowymi firmy Invacare 
International GmbH. Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie 

oddania do druku. W ramach ciągłego ulepszania produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do 
modyfikowania istniejących modeli w dowolnym momencie. © kwiecień 2020, Invacare International GmbH. Wszelkie 

prawa zastrzeżone. UE - 1659370
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CAŁKOWITA
WAGA BEZ
OBCIĄŻENIA

CAMBER

DŁUGOŚĆ 
CAŁKOWITA

SZEROKOŚĆ  
 CAŁKOWITA

 
 

WYSOKOŚĆ 
SIEZISKA

   
    

385 – 485 mm 
ixw odstępach 25 mm

340 – 440 mm
w odstępach 20 mm

350 – 500 mm 
w odstępach 10 mm

270 – 420 mm 
w odstępach 15 mm

74° / 78° / 82° / 
86° / 90°

     
    

100 kgok. 4.3 kgok. 6.8 kg0º / 3º / 6º

75°: ok. 800 mm 
90°: ok. 730 mm

SW + 170 mm
   

 

przód: 450 – 530 mm 
tył: 400 – 480 mm 

 w odstępach co 10 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

80 mm / 95 mm / 110mm 
/ 125 mm / 140 mm

  
   

KĄT RAMY

90°R75°/ 
Rama prosta lub

rama przywiedziona


