PORTADA

UNLIMIT
YOUR WORLD
På Küschall tror vi at alt er mulig når man har evne til å
gjennomføre det. Küschall Champion tilbyr deg en god
løsning for å utforske verden.

KÜSCHALL
CHAMPION
Küschall Champion er den unike rullestolen som gir deg den
samme kjøreopplevelsen som med en fastrammerullestol
og alle de praktiske fordelene til en sammenleggbar stol.
Det er den ultimate kombinasjonen av moderne design og
velprøvde hybridfunksjoner. Alternativet SK (Swiss knife)
gjør din Küschall Champion så kompakt til størrelsen på en
ryggsekk, noe som gjør den til det perfekte reisefølge for
alle dine eventyr.

HYDROFORMING
Styrke, letthet og stivhet. Den hydroformet frontrammen
på Küschall Champion forbedrer dine kjøreegenskaper,
øker stivheten og muliggjør lett forflytning med det nye
ergonomiske grepet på rammen.

HYDROFORMET
FRONT RAMME
Optimale kjøreegenskaper på grunn av mindre
fleksibilitet (økt stivhet) i kne området.

LETT AKTIV BREMS
Minimalistisk design, presisjon ned til
minste detalj.

SUPER
KOMPAKT
SK (Swiss knife) gjør din
Küschall Champion så kompakt
til størrelsen på en ryggsekk.

®

CARBOLIFE DRIVRINGER
De innovative drivringene gir deg kontroll og et
energibesparende grep samtidig som du stabiliserer
håndleddet.

FOLDEMEKANISME
Fold rullestolen og ryggen uanstrengt
med kun en bevegelse.

UNIK
KOMBINASJON
SETEJUSTERING
Med bare en enhet blir det enkelt
å trinnløst justere tippepunktet og
setehøyden til brukerens behov.

KEEP ON TRACK
Enkel justering av vinkel på svinghjulene,
utmerket for å holde en stødig retning.

SMARTE
FUNKSJONER
UNIK

TILPASNINGSMULIGHETER
1

VELG RAMMEFARGE

Med den unike foldemekanisme
på Champion kan du enkelt
tilpasse og justere stolen i
henhold til brukerens behov.
Det er fri mulighet til å justere
balansepunktet i 9 forskjellige
seteposisjoner samt trinnløst
justering av setehøyde bak.

HYBRID

Hvit

Anthracite grå

Azurblå

Carmine rød

2

VELG LOGO DESIGN

3

VELG LOGOFARGE

Space svart

Foldemekanismen er det som gjør
kjøreegenskapene til Champion
suverene i forhold til andre
sammenleggbare rullestoler.
Resultatet er en hybrid rullestol:
som er sammenleggbar, men har
samme fasthet og stivhet som en
fastrammerullestol.

SUPER
KOMPAKT
Slå rullestolen enkelt sammen med
den unike foldemekanismen, for å
transportere eller for eksempel ta
med på ferie. Alternativet SK (Swiss
Knife) gjør at Champion kan foldes
ytterligere og bli enda mindre.

HYDROFORMET
FRONTRAMME

svart

rød

Den hydroformede frontrammen
har et ergonomisk design som gir
deg et grep som gir god støtte og
gjør forflytning enklere.

Lysegrå

Gull

Rød

Blå

Mørk
grå

Svart

TEKNISKE DATA
SETEBREDDE

SETEDYBDE

LENGDE KNE TIL
HÆL

HØYDE RYGG

VINKEL RYGG

300 - 465 mm
økning til 15mm

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

360 - 480 mm
i trinn på 20mm

340 - 480 mm
i trinn på 20 mm

320 - 500 mm
trinnløs justering

SETEHØYDE

FRONTRAMMEVINKEL

TIPPEPUNKT

CAMBER

TOTAL LENGDE

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

75º / 90º
Rett eller innsvingt

9 posisjoner

0º / 1º / 3º

75º ca. 930mm
90º ca. 830mm

TOTAL
BREDDE

TOTALT BREDDE,
FOLDET

PRODUKTVEKT

TRANSPORTVEKT

MAKS
BRUKERVEKT

SB + 160 - 240 mm

Ca. 280 - 340 mm

Ca. 9.2 kg

Ca. 6.7 kg

120 kg

Alle spesifiserte dimensjoner og vekter er basert på setebredde 400 mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen.
Vekt og dimensjoner kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår nettside.
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