COMPACT

ŚWIAT BEZ GRANIC
Ofiarujemy Ci nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku.
Wózki inwalidzkie Kuschall oferują możliwość prowadzenia
satysfakcjonującego życia zgodnego z Twoimi wyobrażeniami.
Wierzymy, że jeśli tylko bardzo mocno czegoś się pragnie, to ma
się moc, aby to osiągnąć. Zależy nam, aby użytkownicy naszych
wózków prowadzili aktywne życie, pełne pewności siebie oraz chęci
przeciwstawiania się przeciwnościom losu. Dokładamy wszelkich
starań, aby wyróżniali się z tłumu, aby byli dumni, że korzystają z
wózków inwalidzkich marki Kuschall. Jesteśmy pewni, że oferujemy
w tej chwili najlepsze możliwe rozwiązania poprawiające jakość
życia.

KÜSCHALL COMPACT
Wózek inwalidzki kuschall Compact jest absolutnym standardem
niezawodności, wysokiej jakości wykonania i wyjątkowej funkcjonalności. Połączenie tradycji z nowoczesną technologią formowania ramy sprawia, że Kuschall Compact posiada wyjątkowe
właściwości jezdne, wysoki komfort i możliwość dopasowania do
potrzeb i stylu życia jego użytkownika. Dzięki bogatemu
wachlarzowi regulacji może być wózkiem bardzo aktywnym lub
bezpiecznym oferującym elegancję designu i lekkość
prowadzenia. Ten tradycyjnie składany wózek składa się jednym
palcem, absolutnie bez wysiłku. Odchylane, zdejmowane
podnóżki docenią szczególnie osoby, które wymagają by wózek
podjechał jak najbliżej do łóżka, toalety, aby ułatwić zejście z
wózka. Kuschall Champion może również mieć odchylane
podnóżki zamontowane na stałe, co ułatwia zsiadanie lub
odpychanie się od podłoża nogami. Posiada pełną regulację
parametrów wózka, a ich właściwa konfiguracja zapewnia
optymalną sylwetkę na wózku, bezpieczeństwo użytkowania i
wysoki komfort siedzenia. Ten klasyczny model po odpowiedniej
konfiguracji jest odpowiedni do wszystkich rodzajów niepełnosprawności, dla młodszych i starszych użytkowników, dla
aktywnych i wymagających większej opieki mężczyzn i kobiet.

HYDROFORMOWANIE
Proces hydroformowania ramy wózka inwalidzkiego zwiększa jego sztywności o 60% w stosunku do tradycyjnych
wózków wykonanych w klasycznej technologii gięcia rur
o przekroju okrągłym. Hydroformowanie sprawia, że
rama wózka wzbogacona jest o właściwości karbonu sztywność, wytrzymałość i tłumienie drgań.
Poprawie uległy właściwości jezdne wózka: prowadzenie
i
toczność.
Nowoczesny
wózek
inwalidzki
ma
dynamiczny wygląd i niepowtarzalny design wyróżniający
się na tle konkurencji. Tak tworzymy nowoczesne wózki
inwalidzkie w XXI wieku. Łączymy w jedność tradycję i
nowoczesność.

PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY
Całkowite przeprojektowanie przedniej ramy
i podpórek. Dzięki hydroformowaniu uzyskano
redukcję masy do 500 gram.

PODNÓŻEK
Wybierz wózek z odchylanymi
podnóżkami, idealnymi do transportu i do transferu
lub ze stałą przednią częścią ramy (kąt 80 ° lub 70°)
dla zapwenienia większej sztywności.

PŁYTA PODNÓŻKA
Nowa seria podnóżków pasuje
do wszystkich szerokości siedziska i jest
kompatybilna z nowoczesnym stylem
projektowania dzięki nowej
antypoślizgowej, jednoczęściowej płycie
podnóżka.

COMPACT

SYSTEM SKŁADANIA
Łatwy system blokowania „jednym
palcem” i mechanizm blokady wzdłużnej
do zabezpieczenia rurek siedziska w
fazie rozkładania wózka.

KRZYŻAK
Zaprojektowany specjalnie dla
użytkowników, u których występuje
zmniejszona siła mięśniowa. Zapewnia
także wsparcie przy większej wadze
użytkownika bez zastosowania
dodatkowego materiału do rur ramy.

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

WIDELEC
Nowa, przejrzysta konstrukcja oraz zintegrowane
łożyska. Zbieranie brudu jest znacznie zmniejszone,
a konserwacja i ogólne utrzymanie łatwiejsze.

KLUCZOWE
WŁAŚCIWOŚCI
NIEZAWODNY

KONFUGURACJA
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Imponująca sztywność - jak
dotychczas, najmniejsza utrata energii
podczas poruszania się
uzyskana. To wszystko dzięki
wbudowanym, różnym rozwiązaniom
technicznym w połączeniu z jednym
elementem podnóżka.
Compact składa się łatwiej niż
jakikolwiek składany wózek aktywny,
dzięki specjalnie zaprojektowanemu
krzyżakowi, który sprawdzi się
u użytkowników ze zmniejszoną siłą
mięsniową.

WYJĄTKOWA
FUNKCJONALNOŚĆ

WYBIERZ KOLOR RAMY

Pure White

Anthracite Grey

Carmine Red

Azure Blue
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STYL NAKLEJEK
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KOLOR NAKLEJEK

Space Black

Unikalne cechy i zalety dotyczą
podnóżków, które są dostępne
odpowiednio pod kątem 70 ° lub
80 ° oraz regulowany precyzyjny
mechanizm blokujący przy
minimalnym luzie. Składane
oparcie sprawia, że wózek to jest
naprawdę małym i kompaktowym
zestawem transportowym.

ZWIĘKSZONY KOMFORT
Wiele opcji pozwala dostosować wózek w
zależności od potrzeb, takich jak rama
przywiedziona w celu lepszego ułożenia
nóg. Łatwiej jest utrzymać stopy na
podnóżku, a większa zwrotność z przodu
oznacza, że wózek potrzebuje mniej
miejsca przy manewrach.

LŻEJSZY DZIĘKI
HYDROFORMOWANIU

Red

Black

Rama została unowocześniona
w każdym calu, dzięki technologii
hydroformowania. Dokonano także
dokładnego przeprojektowania, co
spowodowało znaczną redukcję wagi
do 500gram.
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Grey

Gold

Red
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZEROKOŚĆ
SIEDZISKA
280 – 500 mm
w odstępach 20 mm

GŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/
PODUDZIA
200 - 510 mm
w odstępach 10 mm

320 – 500 mm
w odstępach 20 mm

WYSOKOŚĆ
OPARCIA
300 – 510 mm
w odstępach 15 mm

Duża liczba opcji pozwala dostosować krzesło w zależności odb, takich jak

WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA

KĄT RAMY

przód:370– 530 mm
tył: 360 – 500 mm w
odstępach 10 mm

CAMBER
0º / 3º

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

70º / 80º
Rama prosta lub
rama
przywiedziona

Szerokość siedziska + 160 mm

WAGA
TRANSPORTOWA
(BEZ KÓŁ)

CAŁKOWITA WAGA
Z KOŁAMI
ok. 10.5 kg (rama odchylana)
ok. 9.6 kg (rama stała)

ok. 7.8 kg (rama odchylana)
ok. 6.7 kg (rama stała)

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA
PO ZŁOŻENIU
ok. 290 mm

MAKSYMALNA
WAGA
UŻYTKOWNIKA
130 kg

KĄT
OPARCIA
82°/86°/90°/
94°/98°/102°

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
70°: ok. 870 – 1220mm
80°: ok. 850 – 1200 mm

CRASH TEST
Zatwierdzony - Spełnia
wymagania ISO 7176-19

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.
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