K-SERIES

ŚWIAT BEZ GRANIC
Kultowy wózek inwalidzki kuschall K-Series jest sumą
swoich poprzedników, łączy w sobie to co najlepsze z
przeszłości z nową wizją przyszłości. Sylwetka:
kultowa. Technika: modułowa. Design: dynamiczny.
Unikalna konstrukcja umożliwia dopasowanie do
użytkownika. Wózek inwalidzki kuschall K-SERIES
posiada następujące regulacje: kąt siedziska (siedzisz
wygodnie i bezpiecznie) poprzez regulację wysokości
siedziska z przodu (łatwość przesiadania) i z tyłu, 6
pozycji pochylenia/odchylenia oparcia (dla osób z
niską stabilizacją tułowia), 5 pozycji środka ciężkości:
od bardzo aktywnego po bezpiecznie pasywny
(wprowadzenie wózka w balans, bezpieczeństwo
jazdy), wysokość podnóżka oraz oparcia (zapewnienie
prawidłowej sylwetki). Hydroformowana (sztywniejsza
do 60% w stosunku do ram okrągłych - wytrzymałość),
otwarta rama w kącie zgięcia 75 lub 90 stopni może
być w kształcie litery “V” lub “U” (właściwe ułożenie
nóg). Układ jezdny jest stały, dzięki czemu oferuje
zawsze doskonałe właściwości jezdne: łatwość
napędzania, prowadzenia, zwrotność, lekkość toczenia
i odpowiednią dynamikę jazdy. Wózek inwalidzki dla
każdego rodzaju niepełnosprawności, a odpowiednio
skonfigurowany pozwala żyć pełnią życia - bez
ograniczeń!

HYDROFORMOWANIE RAMY
Proces hydroformowania ramy wózka iwaldzkiegozwiększa
jego sztywności o 60% w stosunku do tradycyjnych
wózków wykonanych w klasycznej technologii gięcia rur o
przekroju okrągłym. Hydroformowanie sprawia, że rama
wózka wzbogacona jest o właściwości karbonu sztywność, wytrzymałość i tłumienie drgań. Poprawie
uległy właściwości jezdne wózka: prowadzenie i toczność.
Nowoczesny wózek inwalidzki ma dynamiczny wygląd i
niepowtarzalny design wyróżniający się na tle konkurencji.
Tak tworzymy nowoczesne wózki inwalidzkie w XXI wieku.
Łączymy w jedność tradycję i nowoczesność.

HYDROFORMOWANY OBSZAR
POD KOLANAMI
Ergonomiczny uchwyt, idealny do zmiany
pozycji i przenoszenia, kąt ramy 90 ° i 75 °.

HAMULCE LIGHT ACTIVE
Nowy hamulec aluminiowy - minimalistyczny design,
co zapewnia lekkość na niespotykanym dotąd
poziomie. Precyzja nawet w najdrobniejszych szczegółach.

RAMA PRZYWYEDZIONA
Rama przywiedziona umożliwia podkreślenie
sylwetki użytkownika, zapewniając elegancki
wygląd.

ZGIĘCIE W CZĘŚCI PODNÓŻKA
!ałkowicie zmieniony podnóżek z płaską
powierzchnią dla większego komfortu
podczas jazdy i idealnego ułożenia
stóp.

K-SERIES

NOWY, NISKO MONTOWANY PAŁĄK
Ergonomiczny pałąk to kluczowe
rozwiązanie jeśli chodzi podnoszenie
i transfer wózka. Niski montaż
pałąka- idealny do oparć Matrx.

OPARCIE
Składane oparcie z sześcioma
możliwymi ustawieniami kąta w
zależności od potrzeb.

MODUŁOWE SIEDZISKO
Modułowe Siedzisko stanowi
„serce” K-Series. Posiada pięć
różnych opcji pozycji
środka
ciężkości, dzięki czemu wózek
jest bardziej aktywny.

OBUDOWA KÓŁ
Nowy, aluminiowy profil,
przyspawany do przedniej
części ramy.
Spójny design w całym wózku.

WIDELEC
Nowa, przejrzysta konstrukcja oraz zintegrowane
łożyska Zbieranie brudu jest znacznie zmniejszone,
a konserwacja i ogólne utrzymanie łatwiejsze.

KLUCZOWE
WŁAŚCIWOŚCI
KAPITALNY

KONFUGURACJA
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WYBIERZ KOLOR RAMY

Dzięki kultowej, minimalistycznej,
otwartej ramie i lekkiej konstrukcji,
K-Series daje satysfakcję
z wykonywania codziennych czynności.
Niezależnie od tego, czy zmierzasz
do pracy, czy też masz ekscytujące
hobby, ten wózek daje Ci wolność bycia
sobą.

MODUŁOWY

Pure White

Anthracite Grey

Carmine Red

Azure Blue
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STYL NAKLEJEK
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KOLOR NAKLEJEK

Space Black

Niewidzialna regulacja środka
ciężkości pod siedzeniem
oznacza, że można przesuwać
moduł siedziska
tam i z powrotem w pięciu
różnych pozycjach. Można go
później łatwo zmodyfikować bez
dodatkowych komponentów.

DYNAMICZNY
Rama ma stałą idealną
geometrię do podłoża, a więc nie
wymaga żadnego dostosowania.
Koła zawsze pozostają w tej
samej pozycji względem ramy.
Bardzo sztywna konstrukcja
umożliwia doskonałe osiągi.

HYDROFORMOWANA
PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

Red

Black

Technologia hydroformowania
nadała K-Series jeszcze więcej
idywidualnego stylu.
Kultowy wygląd, który dziś staje się
jeszcze bardziej rozpoznawalny
dzięki prostej krawędzi w obszarze
kolan. Dzięki wzmocnieniu ramy,
wrażenia z jazdy będą jeszcze
bardziej ekscytujące niż do tej pory.
Light
Grey

Gold

Red

Blue

Dark
Grey

Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZEROKOŚĆ
SIEDZISKA
320 – 500 mm
w odstępach 20 mm

WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA

KĄT RAMY

przód: 450 – 520 mm
tył: 390 – 490 mm
w odstępach 10 mm

CAMBER
0º / 3º / 6º

GŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA
350 – 525 mm
w odstępach 25 mm

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/
PODUDZIA

WYSOKOŚĆ
OPARCIA

KĄT
OPARCIA

290 – 480 mm
w odstępach 10 mm

270 – 480 mm
w odstępach 15 mm

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA

ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI

75°: ok. 830 - 1055 mm
90°: ok. 760 - 985 mm

80 mm / 95 mm / 110
mm/ 125 mm / 140 mm

75° / 90°
Rama V-frame lub
rama przywiedziona

SW + 170 mm

CAŁKOWITA WAGA
Z KOŁAMI

WAGA
TRANSPORTOWA
(BEZ KÓŁ)
ok. 5.1 kg

ok. 7.8 kg

MAKSYMALNA
WAGA
UŻYTKOWNIKA
130 kg

CRASH TEST
Zatwierdzony - Spełnia
wymagania ISO 7176-19

Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej
kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić się w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi na naszej stronie internetowej.

Wyłączny, Autoryzowany przedstawiciel wózków inwalidzkich marki Kuschall w Polsce
Tel: 516 293 265
biuro@kuschall.eu
www.kuschall.eu

PARTNER Szmidt-Banyś SP.J
ul. Chorzowska 30c
41-910 Bytom

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i K-Series są znakami towarowymi Invacare International
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