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UNLIMIT  
YOUR WORLD
Hos Küschall tror vi på, at alt er muligt, når man virkelig 
ønsker det. Küschall Champion kørestolen giver dig ube-
grænsede muligheder for at opleve verden og udvide din 
horisont. Unlimit your world. 

KÜSCHALL 
CHAMPION
Küschall Champion er en unik kørestol, der giver brugeren 
køreegenskaber som i en stiv fastrammekørestol samtidig 
med muligheden for at kunne sammeklappe kørestolen, fx 
i forbindelse med transport. Champion er den ultimative 
kombination af moderne flot design med den bedste 
stabilitet og de optimale køreegenskaber. Champion kan 
desuden konfigureres med optionen “SK” (Schweizer 
Kniv), der gør stolen så kompakt, at den kan medtages i en 
rygsæk. Küschall Champion er den perfekte rejsekammerat 
til nye eventyr. 

HYDROFORM
Styrke, lethed og stivhed. Den nye designteknologi 
med den hydroformstøbte ramme på Champion øger 
stivheden og forbedrer derved køreegenskaberne. Den 
hydroforme forramme skaber et ergonomisk greb tæt ved 
sæderammen, der er særlig fordelagtig for brugeren under 
forflytninger. Det ikoniske design gør Champion elegant og 
diskret på samme tid - perfekt til den aktive bruger, som 
stiller store krav til sin aktive kørestol.



HYDROFORM 
FORRAMME

  Det hydroforme design giver en stærk konstruktion 
med en helt stiv forramme, hvilket sikrer de mest 
optimale køreegenskaber.

AKTIV LETVÆGTSBREMSE

  Den aktive letvægtsbremse er fremstillet i 100% 
aluminium og designet, så den matcher de moderne 
linjer på det hydroforme chassis  - lav vægt, let  
betjening og optimal sikkerhed. 

SUPER  
KOMPAKT

  Champion bliver endnu mere 
kompakt ved at benytte optionen 
“SK” (Schweizer Kniv). Champion “SK” 
er ekstra sammenklappelig, og så 
kompakt, at den kan transporteres i 
en rygsæk.



RETNINGSSTABIL KØRSEL

  Den enkle og intuitive indstilling af forhjulet sikrer, at 
køreretningen holdes stabil.

JUSTERINGS-
MULIGHEDER

  Champion er udviklet med utallige, 
enkle justeringsmuligheder, der 

gør det let at tilpasse eller ændre 
balancepunktet og sædehøjden til 

brugerens krav.

FOLDE-MEKANISME

  Den unikke foldemekanisme gør Champions 
køreegenskaber suveræne i forhold til andre 

foldbare kørestole. Det smarte design gør, 
at brugeren let kan folde kørestol og ryglæn 

sammen i én bevægelse.

CARBOLIFE DRIVRINGE 

  De innovative Curve L drivringe giver brugeren 
mulighed for at køre med mindst mulig anstrengelse 

og med stabilt håndled.

®



EGENSKABER PERSONLIGE 
VALG

HYBRID

Den fantastiske foldemekanisme 
er medvirkende til, at Champion 
har helt overlegne køreegenskaber, 
der kan sammenlignes med en 
fastrammekørestol. Resultatet er 
en perfekt konstrueret hybrid- 
kørestol: En aktiv, foldbar kørestol 
med  stivhed og stabilitet som en 
fastrammekørestol. 

SUPER 
KOMPAKT 

Med et let greb kan kørestolen 
hurtigt foldes sammen til en 
kompakt og let enhed  - ideel 
ved transport eller på rejse. 
SK (Schweizer kniv) optionen 
gør Champion yderligere super 
kompakt, da man ved et enkelt 
klik og uden værktøj kan folde 
forrammen og forhjul ind under 
kørestolen.

UNIK

Champion har en helt unik 
opbygning, der gør det enkelt at 
tilpasse og konfigurere kørestolen 
nøjagtig efter brugerens behov, 
også hvis behovet ændres.
Balancepunktet på Champion 
kan indstilles i 9 forskellige 
sædepositioner, og ved samme 
beslag kan sædehøjden tilpasses 
trinløst. 

HYDRO- 
FORMET  
FORRAMME

Den nyeste teknologi indenfor 
fremstilling af kørestole er 
hydroforming, hvilket gør Champion 
kørestolen endnu stærkere. Den 
hydroformede frontramme giver 
et behageligt og ergonomisk 
greb til støtte for brugeren 
under repositionering eller ved 
forflytninger. Derudover sikrer det 
stærke design maksimal stivhed og 
dermed de bedste køreegenskaber.

Azurblå (mat)

3        VÆLG PRINTFARVE

2        VÆLG LOGODESIGN

1        STANDARDFARVER

Hvid (mat) Antracitgrå 
(mat)

Sort (mat) Rød (mat)

RødSort

Mørk
grå

Blå SortRubinrødGuldLys
grå

Sølvgrå

SPECIALFARVER*

Glossy sort 
(blank)

Flashy gul Violet Rubinrød

Royal blå Dynamisk 
orange

Grøn
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TEKNISKE DATA

RAMME-
VINKEL

75º / 90º
Lige eller V-formet

TOTAL-
VÆGT

Ca. 9.2 kg

SÆDE- 
HØJDE

For: 450 - 540 mm
Bag: 390 - 490 mm

SÆDE-
BREDDE 

360 - 480 mm
interval 20 mm

BALANCE-
PUNKT

9 positioner

UNDERBENS-
LÆNGDE

320 - 500 mm
trinløs justerbar

TOTALBREDDE

FOLDET 

Ca. 280 - 340 mm

MAX 
BRUGERVÆGT

120 kg

TOTAL-
BREDDE 

SB + 160 - 240 mm

RYG-
HØJDE

300 - 465 mm
interval 15 mm

CAMBRING

0º / 1º / 3º

TRANSPORT-
VÆGT

Ca. 6.7 kg

SÆDE-
DYBDE

340 - 480 mm
interval 20 mm

RYG-
VINKEL

76º / 80.5º / 85º / 89.5º / 94º

TOTAL-
LÆNGDE

75º ca. 930 mm
90° ca. 830 mm
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Alle mål- og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm og sædedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan ændres med forskellige 
konfigurationer af kørestolen. For yderligere information, se brugermanualen på vores hjemmeside.


