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KÜSChAll ChAMPIon (prisforhandlet)

TEKnISK dATA

KUSChAll ChAMPIon - AKTIV SAMMEnlEGGBAR MEd 
FASTE BEnSTØTTER

Setebredde:
360 – 460 mm
i trinn på 20 mm

Setehøyde:
foran: 450 – 540 mm 
bak: 390 – 490 mm 
i trinn på 10 mm

høyde ryggstøtte:
300– 465 mm
i trinn på 15 mm

Vinkel ryggstøtte:
79°/83.5°/88°/
92.5°/97°

total bredde:  
Sb + 170 mm

total bredde 
sammenslått::
ca. 300 mm

Maks. brukervekt:
120 kg

Küschall Champion gir brukeren fordeler fra en stiv rullestol, kombinert med en mobil og 
sammenleggbar rullestol. den unike foldemekanismen er basert på en ”sakse-bevegelse”, 
som i mer enn 25 år har gjort denne stolen unik på markedet for aktive rullestoler. dette 
gjør den enkel å legge sammen og løfte inn i bilen. den enkle og rene utformingen 
kombinert med enkel transportering, gjør den perfekt på reise. den er prisforhandlet i 
aluminium med sort rammefarge, men finnes også i karbon og titan.

= küschall K-Series Aluminium = küschall K-Series Titan  = küschall K-Series Karbon

lengde kne til hel:
 220 - 500 mm 

 360 - 500 mm 

 300 - 340 mm and  
 400 - 500 mm 
i trinn på 10 mm

AI

Ti

C

Setedybde:
             340 – 460 mm

       400 – 460 mm 
i trinn på 20 mm

AI Ti
C

total lengde:
             75°: ca. 860 mm 
             90°: ca. 810 mm

       85°: ca. 840 mm

AI Ti

C

AI Ti

total vekt ulastet:
       ca. 10.7 kg 

              ca. 10.1 kg

AI

Ti C

transportvekt  
uten drivhjul: 
       ca. 7.7 kg 

              ca. 7.1 kg

AI

Ti C

AI Ti C

Standard konfigurasjon: 
-  nefellbar rygg med velcro samt polstret ryggtrekk
- Sammenleggbar ramme
- hel oppfellbar fotplate
- Klesbeskytter innsvingbar
- 5“ svinhjul comfort sort gummi
- 24“ drivhjul Starec nav light wheel
- tippesikring (1 stk)
- rammefarge: Glossy black 

Prisforhandlet med sort rammefarge

Prisforhandlet i sort rammefarge uten pute
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