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przedstawiają

nowości 2011r.
w modelu:
K-Series
teraz aż trzy nowe 
materiały do produkcji
sztywnej ramy: 

oraz firma:

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu



szerokość 
siedziska: 
340 – 480 mm 
co 20 mm

głębokość 
siedziska:
375 – 525 mm 
ico 25 mm

wysokość siedziska: 
przód: 450 – 520 mm 
tył: 380 – 490 mm 
co 10 mm

wysokość oparcia: 
270 – 480 mm 
co 15 mm

wysokość kolano - 
pięta: 290 – 480 cm 
ico 10 mm

środek ciężkości: 
80 mm/ 95 mm 
110 mm/ 125 mm 
140 mm

kąt oparcia: 74°/ 
78°/82°/86°/90°

całkowita szerokość: 
SW + 170 mm

całkowita długość: 
75°: około 830 
mm 90°: około. 
760 mm

waga wózka: 
około. 7.7 kg

Max. waga 
użytkownika: 
120 kg

waga transpor-
towa wózka bez 
kół tylnich 5.4 kg

Dane Techniczne:                     

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu
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AI
Aluminium

Küschall K-Series masz teraz aż trzy nowe możliwości 
wykonania ramy wózka z: Aluminium, Titanium lub 
Carbonu. To wyłącznie od Ciebie zależy który ma-
teriał wybierzesz do produkcji swojej ramy. Każdy z 
tych materiałów ma swoje niepowtarzalne zalety. 
Sam zobacz, oceń i zdecyduj z którego materiału 
powinien być wykonany Twój now wózek 
Küschall K-Series.

Stwórz wózek w zgodzie 
z własną osobowością 

«Bez Limitów i Ograniczeń» 

Aluminium - pierwsze wyodrębnienie 
jako pierwiastek w stanie czystym datuje się na 
1825 rok. Aluminium jest najczęściej występującym 
metalem w skorupie ziemskiej i najczęściej uży-
wanym z metali kolorowych. Podlega w 100% recyk-
lingowi, bez utraty swoich naturalnych właściwości. 
Swoją popularność zawdzięcza niewielkiej wadze 
oraz wytrzymałości. Jest szeroko stosowany między 
innymi w lotnictwie, transporcie samochodowym 
oraz przemyśle energetycznym.

Küschall K-Series Aluminium jest 
wózkiem bardzo wszechstronnym, wytrzymałym i 
łatwo konfigurowalnym. Posiada wiele różnorodnych 
opcji do wyboru, tak aby najlepiej dopasował się do 
Twoich wymagań i potrzeb. Wózek ten został 
zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci 
jeszcze większą niezależność, swobodę i komfort 
użytkowania.

Aluminium                          Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
                           www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu



szerokość 
siedziska: 
340 – 480 mm 
co 20 mm

głębokość 
siedziska: 
375 – 525 mm 
co 25 mm

wysokość siedziska: 
przód: 450 – 520 
mm tył: 380 – 490 
mm co 10 mm

wysokość oparcia: 
270 – 480 mm 
co 15 mm

wysokość kolano - 
pięta: 290 – 480 cm 
ico 10 mm

środek ciężkości: 
80 mm/ 95 mm 
110 mm/ 125 mm 
140 mm

kąt oparcia: 74°/ 
78°/82°/86°/90°

całkowita szerokość: 
SW + 170 mm

całkowita długość: 
75°: około 830 mm 
90°: około. 760 mm

waga wózka: 
około. 7.7 kg

Max. waga 
użytkownika: 
120 kg

waga transpor-
towa wózka bez 
kół tylnich 5.4 kg

Dane Techniczne:                     

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu
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Ti
Titanium

Titanium

Stwórz wózek zgodnie z 
własnymi potrzebami

«Swoboda bez ograniczeń»

Titianium to pierwiastek chemiczny z grupy 
metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie 
atomowej 22. Jest lekki, posiada wysoką wytrzymałość
mechaniczną oraz wysoką odporność na korozję 
(w tym również wody morskiej i chloru). Jest metalem o 
szarawym kolorze. Stopy tytanu są wykorzystywane 
przede wszystkim w przemyśle lotniczym, militarnym, 
motoryzacyjnym, medycznym oraz w sportach 
ekstremalnych. Został odkryty w Wielkiej Brytanii 
przez Williama Gregora w 1791r. Nazwę 
pochodzącą od boga mitologii greckiej zawdzięcza 
Martinowi Heinrichowi Klaprothowi. Dwie najbardziej 
użyteczne własności tytanu to jego odporność na korozję 
oraz najwyższy stosunek wytrzymałości mechanicznej do 
ciężaru. Dodatkową korzyścią Tytanu jest jego biokom-
patybilność, nietoksyczność oraz antyalergiczność. Dzięki 
tym cechom Tytan stał się bardzo popularnym materiałem
wykorzystywanym do produkcji sztywnych ram wózków. 

Wózek Küschall  K-Series Titianium wytrzyma 
trudy codziennego użytkowania i jest odpowiedni 
nawet dla użytkowników lubiących sprawdzać się w 
ekstremalnych  sytuacjach. Küschall  K-Series Titiani-
um jest mocnym i dynamicznym wózkiem szczególnie 
pole-canym ludziom, którzy chcą mieć wyjątkowy wózek 
wyjątkowych zadań oraz codziennego użytkowania nie 
tylko w trudnym terenie.

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu



szerokość 
siedziska: 
340 – 480 mm 
co 20 mm

głębokość 
siedziska: 
375 – 450 mm 
co 25 mm

wysokość siedziska: 
przód: 450 – 520 
mm tył: 380 – 490 
mm co 10 mm

wysokość oparcia: 
270 – 480 mm 
co 15 mm

wysokość kolano - 
pięta: 290 – 480 cm 
ico 10 mm

środek ciężkości: 
80 mm/ 95 mm 
110 mm/ 125 mm 
140 mm

kąt oparcia: 74°/ 
78°/82°/86°/90°

całkowita szerokość: 
SW + 170 mm

całkowita długość: 
75°: około 830 mm 

waga wózka: 
około. 7.5 kg

Max. waga 
użytkownika: 120 kg

waga transpor-
towa wózka bez 
kół tylnich 5.2 kg

Dane Techniczne:            

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu
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C
Carbon

Carbon

Zredukuj jeszcze bardziej 
wagę swojego wózka

«Wyraź swoją osobowość 
najlepiej jak potrafisz»

Carbon jest głównym budulcem życia 
i jest niezbędny do istnienia wszystkich żywych 
organizmów. Karbon jest substancją sztywną, 
niezawodną i wszechstronną. Jest stosowany w 
przemyśle lotniczym, inżynierii lądowej i wod-
nej, w przemyśle wojskowym, w sportach motorow-
ych. Konstruktorzy i projektancji wykorzystują jego 
elastyczność, wytrzymałość oraz czystość formy.

Küschall K-Series Carbon jest wózkiem 
szczególnie polecanym bardzo aktywnym 
użytkownikom, którzy oczekują od swojego wózka 
estetyczności połączonej z wyjątkową wytrzymałoś-
cią oraz niezwykłym komfortem jazdy. Materiał ten 
stanowi przełom w projektowaniu wózków i pozwala 
swojemu użytkownikowi jeszcze bardziej wyrazić 
swoją osobowość - co jest znakiem firmowym 
marki Küschall. 

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu



F.H.U. PARTNER Teresa Szmidt  40-772 Katowice, Polska 

ul. Panewnicka 228F tel. +48 506 088 003 

www.kuschall.eu

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland  

Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | 

www.kuschall.com

Kontakt:

F.H.U. PARTNER Teresa Szmidt | Panewnicka 228E
| 40-772 Katowice, Polska 
tel. +48 506 088 003| fax. 32 77 83 831
www.kuschall.eu

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil |
Switzerland 
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 |
www.kuschall.com

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 and to have a + or – tol-
erance of 10 mm on following measurements: seat width, backrest height, seat heights (front and 
rear) and knee-to-heel length. Any use of this publication, or of parts thereof, as well as any 
reproduction of images, must have the written consent of  Küschall AG. The company, trademark and 
logo of Küschall AG belongs to the Invacare Group. 

Tłumaczenie i przygotowanie materiałów: F.H.U. Partner 
 www.kuschall.eu; biuro@kuschall.eu


