
“Przygoda jest stanem umysłu i ducha
Jacqueline Cochran
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Możliwości składania 
wózka o sztywnej ramie

Nieograniczone
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Sue Bertschy 

Życie jest po to by żyć. 
Uwielbiam podróżować i cenię sobie 
piękno, które mnie otacza na co dzień.

Z  moim wózkiem Küschall 
Champion Carbon mogę jechać tam 
gdzie chcę, kiedy chcę i jak chcę. On 
daje mi niezależność, a ja czuję, że 
mogę żyć pełnią życia ... w wielkim 
stylu, na maxa!

Dynamiczne i nowoczesne wzornictowo
stworzone specjalnie dla podróżujących 

Wózek, który jest tam gdzie ty,

                             ponieważ posiada system unikalnego składania
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Oparcie pleców

 ze stabilizacją

Rama carbon        Torba podróżna     Koło High 
   Performance 

  Łatwe składanie 
help 

Torba siedziska

Opcje

To są tylko kilka z wielu opcji możliwych w tym modelu. Zapytaj nas o inne. 

küschall® is a registered trademark. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part 
of its ongoing improvement of products, Küschall AG reserves the right to modify existing models at any time. Any use of this publication, or of parts thereof, as well as 
any reproduction of images, must have the written consent of Küschall AG. 

Ramy 

CPS (Colour Power Set)

Kolory

Dane Techniczne:                             
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Wszystkie wyniki pomiarów są dla wózka o szerokości siedziska 400 mm i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej konfigurowal-
nej wersji. Waga i wymiary mogą się zmienić w zależności od konfiguracji.

Szerokość siedziska: 
340 - 460 mm 
co 20 mm

Głębokość siedziska: 
340 - 460 mm 
co 20 mm

Wysokość siedziska: 
przód: 450 - 540 mm 
tył: 390 - 490 mm 
co 10 mm

Wysokość oparcia: 
300 - 465 mm 
co 15 mm

Odległość kolano - 
pięta 220 - 500 mm 
co 10 mm

Kąt oparcia: 79°/ 
83.5°/88°/92.5°/97°

Całkowita szerokość 
wózka: SB +170 mm

Całkowita długość 
(standard):
75°: .860 mm
90°: 810 mm

Szerokość po złożeniu. 
300 mm

Całkowita waga:. 
10,7 kg
10,1 kg 
(z ramą carbon)

Max. waga 
użytkownika: 120 kg

Waga transportowa bez 
kół 7,7 kg 
7,1 kg (z ramą carbon)
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Umber glaze

Smokey grey

Glossy black Royal blue Royal red 

Purple fireMidnight blue Emerald green

 Silver grey Night shimmer

Techno-anthracite B-blue Lemon Comet red Arctic blueCopper glaze

Black matt Ivory white

Made in Switzerland 

Mirror natural

Terra magicFlashy yellow

   NEW   NEW

The Colour Power Set (CPS) Piasty Starec; felgi kół 22” i 24” 
Starec; Widelce; Zatyczki obudoway kół przednich; 
Zatyczki modułu przedniego siedziska; Połączenia kąta 
oparcia; Zatyczki osi szybkozłączek dla piast Starec i 
starec przednich kół
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