PORTADA

ŚWIAT BEZ GRANIC
W Küschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli
masz moc, aby to osiągnąć. Küschall Champion
oferuje najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Otwórz się na
przygody, zwiększ wydajność. Otwórz swój świat.

KÜSCHALL CHAMPION
Küschall Champion to wyjątkowy wózek, który
zapewni niesamowite wrażenia z jazdy dzięki sztywnej
ramie. Jest z wygodny i prosty do złożenia. To
najlepsze połączenie nowoczesnego designu ze
sprawdzoną wydajnością hybrydową. Opcja SK
(nożycowa) sprawia, że Twój Küschall Champion jest
bardzo kompaktowy, porówanywalny do wielkości
plecaka. Jest idealnym towarzyszem podróży
i kolekcjonowania przygód.

HYDROFORMOWANIE
Siła, lekkość i sztywność.
Hydroformowana przednia część ramy w Küschall
Champion przyczynia się do poprawy osiągów
podczas jazdy, a tym samym, zwiększona sztywność
umożliwia bezproblemowy transfer dzięki
ergonomicznemu uchwytowi.

HYDROFORMOWANA
PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY
Zoptymalizowane właściwości jezdne dzięki
zagięciu niżej (co daje większą sztywność)
w obszarze kolan.

HAMULCE LIGHT ACTIVE
Minimalistyczny design, precyzja nawet
w najdrobniejszych szczegółach.

SUPER
KOMPAKTOWY
Opcja SK (składanie nożycowe)
umożliwia złożenie wózka do rozmiaru
porównywalnego do wielkości plecaka

®

CIĄGI CARBOLIFE
Innowacyjny profil ciąągu pozwala uzyskać
kontrolę, przyczepność bez większego wysiłku,
jednocześnie stabilizując nadgarstek.

MECHANIZM SKŁADANIA
Złóż wózek i oparcie bez wysiłku,
jednym ruchem!

W Y J Ą T K O WY OPCJA
SKŁADANIA
Jeden element pozwala
bezproblemowo dopasować
środek ciężkości i wysokość siedziska
do wymagań użytkownika.

TRZYMA SIĘ TORU
Intuicyjna i unikalna regulacja
obudowy kółka doskonale nadaje się
do utrzymania stałego kierunku
poruszania się.

KLUCZOWE
WŁAŚCIWOŚCI
NIEPOWTARZALNY

KONFUGURACJA
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WYBIERZ KOLOR RAMY

Dzięki wyjątkowemu elementowi
składania w Champion, możesz
bez wysiłku dostosować
i konfigurować wózek, zgodnie
z wymaganiami użytkownika.
Jedna jednostka do regulacji
środka ciężkości w 9 różnych
pozycjach siedziska, wysokości
tylnej części siedziska i 5 różnych
możliwościach montażu adaptera
dla różnych ustawień.

HYBRYDOWY

Pure White

Anthracite Grey

Azure Blue

Carmine Red
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STYL NAKLEJEK
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KOLOR NAKLEJEK

Space Black

Mechanizm składania sprawia,
że Champion posiada lepsze
właściwości jezdne niż inne
składane wózki.
Idealna konstrukcja, której
wynikiem jest hybrydowy, składany
wózek,ale o sztywnej ramie stałej.

SUPER
KOMPAKTOWY
Po prostu złóż główną ramę
za pomocą unikalnego mechanizmu
składania, aby uzyskać kompaktowy
rozmiar - łatwy w transporcie lub
podróży. Super kompaktowy z opcją
SK (składanie nożaycowe) umożliwia
składanie Championa do jeszcze
mniejszego rozmiaru.

HYDROFORMOWANA
PRZEDNIA CZĘŚĆ
RAMY

Black

Red

Nowo zaprojektowana
hydroformowana przednia część
ramy z ergonomicznym uchwytem
do wygodnego podparcia
użytkownika podczas zmiany
pozycji i w czasie przenoszenia.

Light
Grey

Gold

Red

Blue

Dark
Grey

Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ OD KOLAN

WYSOKOŚĆ

SIEDZISKA

SIEDZISKA

DO PIĘT

OPARCIA

340 - 480 mm
w odstępach 20 mm

320 - 500 mm
Stepless adjustable

300 - 465 mm
w odstępach 15 mm

360 - 480 mm
w odstępach 20 mm

WYSOKOŚĆ

ŚERODEK

KĄT RAMY

SIEDZISKA

CIĘŻKOŚCI

Przód: 450 - 540 mm
Tył: 390 - 490 mm

75º / 90º
Rama prosta lub rama
przywiedziona

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA
PO ZŁOŻENIU

KĄT
OPARCIA
76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

CAMBER
0º / 1º / 3º

9 pozycji

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA
75º ok. 930 mm
90° ok. 830 mm

MAKSYMALNA

SW + 160 - 240 mm

Ok. 280 - 340 mm

WAGA CAŁKOWITA
(Z KOŁAMI)
Ok. 9.2 kg

WAGA TRANSPORTOWA
(BEZ KÓŁ)
Ok. 6.7 kg

Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej
kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić się w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi na naszej stronie internetowej.

Wyłączny, Autoryzowany przedstawiciel wózków inwalidzkich marki Kuschall w Polsce
Tel. 516293265
biuro@kuschall.eu
www.kuschall.eu

”PARTNER” Szmidt-Banyś Sp.J
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41-910 Bytom
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WAGA
UŻYKOWNIKA
120 kg

