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UNLIMIT  
YOUR WORLD
Bij Küschall geloven we dat niets onmogelijk is wanneer u de 
wilskracht hebt om het te bereiken. De Küschall Champion 
biedt u een superieure oplossing. Geen limieten meer voor uw 
avonturen of uw prestaties, Unlimit your world. 

KÜSCHALL  
CHAMPION
Küschall Champion is de eerste hybride rolstoel waarvan de 
rijprestaties vergelijkbaar zijn met die van een vastframe rolstoel 
terwijl hij de voordelen geniet van een vouwbare rolstoel. Dit is 
de optimale combinatie van modern design en reeds erkende 
prestaties. Met de SK optie is de Küschall Champion nog 
compacter: de grootte van een rugzak, de perfecte reisgenoot 
tijdens uw avonturen!

HYDRO GEVORMD
Rigiditeit en robuustheid. Het hydro gevormde voorframe van 
de Küschall Champion verbetert de rijprestaties, verhoogt 
de rigiditeit en maakt moeiteloze transfers mogelijk met de 
ergonomische handvatten.



HYDRO GEVORMD 
VOORFRAME

  Geoptimaliseerde rijprestaties door lagere flex 
(hogere rigiditeit) in het kniegebied.

LICHT ACTIEVE REM

  Minimalistisch ontwerp, precisie in elk detail.

SUPER  
COMPACT

  Met de SK optie kan de 
Champion worden neergeklapt 
tot het formaat van een rugzak.



KEEP ON TRACK

  Nieuw verstelbaar vorksysteem  
voor nauwkeurig rijden.

UNIEK 
VOUWSYSTEEM

  Stel de zithoogte en de positie 
van het zwaartepunt in volgens de 

behoeften van de gebruiker.

HYBRIDE 
BUIGINGSMECHANISME

  Klap de rolstoel en de rugleuning  
moeiteloos dicht in slechts één beweging.

CARBOLIFE HOEPELS 

  Het innovatief profiel biedt u een gecontroleerde, 
gemakkelijke grip terwijl uw pols ondersteund wordt
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Azure Blue

HOOFD- 
KENMEREKEN

PERSONALISATIE

HYBRIDE

Dankzij het vouwsysteem biedt de 
Champion uitstekende rijprestaties. 
Perfect doordracht: deze vouwbare 
rolstoel heeft dezelfde rigiditeit als 
een vastframe rolstoel.

SUPER 
COMPACT 

Vouw eenvoudigweg het frame 
dankzij het uniek ontworpen 
vouwsysteem en reis zonder 
problemen. Supercompact dankzij 
de SK optie, waardoor de Champion 
nog kleiner kan worden gevouwen.

UNIEK

Aan de hand van het uniek 
vouwsysteem, kunt u de 
Champion moeiteloos aanpassen 
en configureren volgens de 
behoeften van de gebruiker. Er 
zijn 9 posities beschikbaar zodat 
u het zwaartepunt nauwkeurig 
kunt aanpassen. Ook de achterste 
zithoogte is instelbaar dankzij de 
5 verschillende posities van de 
steunplaten.

HYDRO 
GEVORMD 
VOORFRAME

Het nieuw hydro gevormd 
voorframe biedt een 
ergonomische grip om gebruikers 
comfortabel te ondersteunen 
bij herpositionering en tijdens 
transfers.

3         KIES HET KLEUR VAN UW 
DESIGN STIJL

2        KIES UW DESIGN STIJL

1        KIES HET FRAME KLEUR

Pure White Anthracite Grey Space Black

Carmine Red

DonkergrijsBlauw ZwartRoodGoud

RoodZwart

Lichtgrijs



TECHNISCHE GEGEVENS

FRAMEHOEK

75º / 90º
Recht of toelopend

GEWICHT

Ca. 9.2 kg

ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 480 mm

ZITBREEDTE 

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm

POSITIE 

ZWAARTEPUNT

9 posities

ONDERBEENLENGTE

320 - 500 mm
Traploos instelbaar

TOTALE BREEDTE  
(DICHTGEVOUWEN) 

Ca. 280 - 340 mm

MAX.  
GEBRUIKERS- 

GEWICHT

120 kg

TOTALE 
BREEDTE

Zitbreedte + 160 - 240 mm

RUGHOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm

CAMBER

0º / 1º / 3º

TRANSPORT- 
GEWICHT

Ca. 6.7 kg

ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm

RUGHOEK

76º / 80,5º / 85º / 89,5º / 94º

TOTALE 
LENGTE

75° frame: ca. 930 mm
90° frame: ca. 830 mm
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Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm.  
Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.


