PORTADA

UNLIMIT
YOUR WORLD
Vi på Küschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt
förutsättningar. Küschall Champion erbjuder dig möjlighet till
anpassning efter dina behov för maximal prestanda.
Full kraft, full frihet, Unlimit your world.

KÜSCHALL
CHAMPION
Küschall Champion är den unika rullstolen som ger dig
körupplevelsen av en fast ram men med fördelarna från
en ihopfällbar ram. Det är den ultimata hybridrullstolen, en
kombination av modern design och beprövad teknik. Alternativet SK
(Swiss Knife) gör din Küschall Champion superkompakt, i storlek för
att rymmas i en ryggsäck, den
perfekta resekompisen för dina äventyr.

HYDROFORMNING
Styrka, lätthet och styvhet. Den hydroformade ramen på
Küschall Champion förbättrar inte bara din körprestanda utan
förenklar också vid förflyttning. Ett ergonomiska grepp på ramen
vid knävinkeln gör det enklare.

HYDROFORMAD
RAM
Ger en vridstyvare och starkare ram som
leder till förbättrade köregenskaper.

BROMS ACTIVE LIGHT
Den nya bromsen helt gjord i aluminium
med låg vikt (vikt 164gr), i en minimalistisk
design och enkel funktion.

SUPERKOMPAKT
Tillvalet SK (Swiss Knife) gör att man kan
vika in fronten under sitsen, storleken
betyder allt.

®

CARBOLIFE DRIVRINGAR
De innovativa Carbolife-drivringarna gör det möjligt
för dig att få ett bättre grepp och stöd för handen,
allt för bättre framdrivning.

VIK & FÄLL IHOP
Vik ihop enkelt, rullstolen fälls ihop
och ryggstödet fälls ner i endast en
rörelse.

ANPASSA
BALANSPUNKTEN
Med endast en enhet blir det enkelt
att anpassa rullstolens balanspunkt
och bakre sitshöjd till användarens
önskemål och behov.

LÄNKHJULSHUS
Innovativ och intuitiv justering av länkhjul och
länkhjulsgaffel

EGENSKAPER

UNIK

STYLING

1

RAMFÄRG

Genom att anpassa och flytta den
unika ihopfällningsmekanismen
på Champion kan du konfigurera
rullstolen enkelt till användarens
behov. På en enhet kan
balanspunkten justeras i 9 lägen
och sitsens höjd i 5 positioner.

HYBRID

Pure White

Anthracite Grey

Azure Blue

Carmine Red

2

DEKAL

3

DEKALFÄRG

Space Black

Den unika ihopfällningsmekansimen
är anledning till varför Champion har
en överlägsen körprestanda jämfört
med andra fällbara rullstolar. Med en
modern och innovativt konstruerad
ram är resultatet en hybridrullstol:
ihopfällbar men med vridstyvheten
och stabilitet som en rullstol med
fast ram.

SUPER
KOMPAKT
Fäll enkelt ihop rullstolen med den
unika ihopsfällningsmekanismen
vid resor eller förvaring när
utrymmet kräver det. Champion
blir superkompakt med tillvalet SK
(Swiss knife), som gör att man kan
vika in fronten under sitsen. Litet
blir mindre.

HYDROFORMAD
RAM

Black

Red

Med den nydesignade
hydroformade ramen så har
Kuschall skapat ett ergonomiskt
grepp idealiskt vid förflyttningar,
både i rullstolen men också till och
från rullstolen.
Light
Grey

Gold

Red

Blue

Dark
Grey

Black

TEKNISK DATA
SITTBREDD

SITTDJUP

UNDERBENSLÄNGD

RYGGHÖJD

RYGGVINKEL

360 - 480 mm
I steg om 20 mm

340 - 480 mm
I steg om 20 mm

320 - 500 MM
STEGLÖST INSTÄLLBART

300 - 465 mm
I steg om 15 mm

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

SITTHÖJD

RAMVINKEL

BALANSLÄGEN/
COG

CAMBER

TOTALLÄNGD

Fram: 450 - 540 mm
Bak: 390 - 490 mm

75º / 90º
Rak eller insvängd

9 positions

0º / 1º / 3º

75º approx. 930 mm
90° approx. 830 mm

TOTALBREDD

TOTALBREDD
IHOPFÄLLD

TOTALVIKT

TRANSPORTVIKT

BRUKARVIKT

SB + 160 - 240 mm

Ca: 280 - 340 mm

Ca: 9.2 kg

Ca: 6.7 kg

120 kg

Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen.
Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats.
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