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UNLIMIT  
YOUR WORLD
We geloven bij Küschall dat alles mogelijk is als je de kracht 
hebt om het te bereiken. De Küschall Champion biedt een 
superieure oplossing voor jou. Unlimit je avonturen, unlimit 
je prestaties, unlimit your world.

KÜSCHALL 
CHAMPION
Küschall Champion is de unieke rolstoel die je de rijervaring 
geeft van een vastframe rolstoel met het gemak van een 
vouwframe. Het is de ultieme combinatie van modern 
ontwerp met bewezen hybride prestaties. De SK (Swiss 
Knife) optie zal je Küschall Champion zo compact maken als 
de grootte van een rugzak, de ideale reisgenoot voor al je 
avonturen.

HYDROVORMEN
Sterk, licht en stijf. Het gehydrovormde frame op de 
Küschall Champion verbetert je rijprestaties, vergroot 
de stijfheid en zorgt voor makkelijke transfers met de 
ergonomische grip.



HYDROGEVORMD 
FRAME

  Geoptimaliseerde rijprestaties door lagere 
flexibiliteit (hogere stijfheid) in het kniegedeelte.

COMPACTE 
LICHTGEWICHT 
SCHAARREMMEN

  Minimalistisch ontwerp, precisie zelfs 
in het kleinste detail.

SUPER COMPACT

  De SK (Swiss Knife) optie maakt het 
mogelijk de Champion op te vouwen 
tot de grootte van een rugzak.



BLIJF OP KOERS

  Intuïtieve voorwiel behuizing, uitstekend in 
het vasthouden van de rijrichting.

UNIEKE VOUW UNIT

  Op één enkele plek kun je feilloos het 
zwaartepunt ende  zithoogte naar de 

gebruikers wensen instellen.

HYBRIDE 
SCHAARMECHANISME

  Vouw zonder moeite de rugleuning en rolstoel 
in één enkele beweging.

CARBOLIFE HOEPELS 

  Het innovatieve hoepel profiel zorgt ervoor dat je 
controle behoudt met weinig moeite, terwijl je pols 

gestabiliseerd wordt. 

®



Azure Blue

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

PERSONALISEREN

HYBRIDE

Het vouwmechanisme is de reden 
waarom de Champion superieure 
rijprestaties heeft vergeleken met 
andere vouwframe rolstoelen. 
Het perfecte ontwerp hiervan 
resulteert in een hybride rolstoel: 
vouwbaar, maar met de stijfheid 
van een vastframe.

SUPER 
COMPACT 

Vouw het frame eenvoudig met 
het unieke vouwmechanisme voor 
compact en makkelijk vervoer. De 
SK (Swiss Knife-vouw) optie maakt 
het mogelijk om de Champion nog 
kleiner op te vouwen.

UNIEK

De Champion kun je zonder moeite 
aanpassen en configureren aan 
de eisen van de gebruiker. Op 
één plek kun je het zwaartepunt 
in 9 verschillende zitposities en 
de zithoogte achter aanpassen. 
Daarnaast zijn er 5 verschillende 
mogelijkheden voor het bevestigen 
van de adapter voor verschillende 
opstellingen. 

HYDRO- 
GEVORMD 
FRAME

Het nieuw ontworpen, 
hydrogevormd frame biedt 
een ergonomische grip om 
gebruikers te ondersteunen 
bij herpositioneren en tijdens 
transfers.

3        KIES DE DECORATIE KLEUR

2        KIES DE DECORATIE STIJL

1        KIES JE FRAME KLEUR

Pure White Anthracite Grey Space Black

Carmine Red

Donker 
grijs

Blauw ZwartRoodGoud

RoodZwart

Licht 
grijs



TECHNISCHE SPECIFICATIES

FRAME HOEK

75º / 90º
Recht of naar binnen lopend

GEWICHT

Approx. 9.2 kg

ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 490 mm

ZITBREEDTE 

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm

ZWAARTEPUNT

9 posities

ONDERBEEN- 
LENGTE

320 - 500 mm
Traploos instelbaar

TOTALE BREEDTE 
GEVOUWEN 

280 - 340 mm

MAX. GEBRUIKERS-
GEWICHT

120 kg

TOTALE 
BREEDTE 

ZB + 160 - 240 mm

RUGHOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm

CAMBER

0º / 1º / 3º

TRANSPORT 
GEWICHT

6.7 kg

ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm

RUGHOEK

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

TOTALE LENGTE

75º 930 mm
90° 830 mm

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 
6716 AE Ede
Nederland

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Küschall, Küschall Unlimit your world en Champion zijn handelsmerken van Invacare International GmbH.
Er is alles aan gedaan om de informatie in deze brochure up-to-date te hebben ten tijde van de samenstelling ervan.

Omdat producten continu verbeterd kunnen worden behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor bestaande modellen te allen tijde aan te passen.
Juni 2019, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. NL-1659367.

Alle maten en gewichten weergegeven zijn gebaseerd op een zitbreedte van 400 mm en zitdiepte van 400 mm in de lichtste en meest compacte configuratie.  
Gewicht en maten kunnen veranderen met verschillende configuraties. Voor meer informatie bezoek onze website.


