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UNLIMIT  
YOUR WORLD * 
Na Küschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar e 
o poder está em si. A Küschall Champion oferece-lhe uma 
solução superior. Sem limites para as suas aventuras e com 
o máximo de performance. Unlimit your world.

KÜSCHALL 
CHAMPION
A Küschall Champion é a  única cadeira de rodas que oferece 
a experiência de condução de uma estrutura rígida, com 
a conveniência de um produto encartável. É a melhor 
combinação de design moderno com desempenho híbrido 
comprovado. A opção SK (Chassis frontal rebatível) tornará a 
sua Küschall Champion super compacta, do tamanho de uma 
mochila. A companheira de viagem perfeita para as suas 
aventuras.

HIDROFORMADA
Força, leveza e rigidez. O chassis dianteiro hidroformado 
da Kuschall Champion aprimora a sua performance de 
condução, aumentando a rigidez e permitindo transferências 
sem esforço graças à sua forma ergonómica.



CHASSIS DIANTEIRO 
HIDROFORMADO

  Performance de condução otimizada 
devido à maior rigidez na área dos joelhos.

TRAVÃO ATIVO 
ULTRALEVE 

  Design minimalista, precisão até 
nos mais pequenos detalhes.

SUPER COMPACTA 

  A opção SK (chassis frontal rebatível) 
permite à Champion ficar ainda mais 
compacta do tamanho de uma mochila



MANTENHA-SE NO 
CAMINHO CERTO

  Ajuste Intuitivo do suporte da forqueta, 
excelente para manter a direção estável.

UNIDADE DE 
ENCARTE ÚNICA 

  Permite adaptar o centro de gravidade 
e a altura do assento de acordo com os 

requisitos do utilizador.

MECANISMO HÍBRIDO 
DE ENCARTE 

  Encarte a cadeira e o encosto, sem esforço, 
num só movimento. Máxima estabilidade da 

cruzeta com abertura/fecho horizontal

AROS MOTOR CARBOLIFE 

  O perfil inovador do aro motor permite melhor 
controlo, com menos esforço e mais estabilidade na 

preensão.
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Azul

PRINCIPAIS  
CARACTERÍSTICAS

PERSONALIZAÇÃO

HÍBRIDA

O mecanismo de encarte é a 
razão pela qual a Champion 
tem uma performance de 
condução superior vs outras 
cadeiras de rodas encartáveis. 
Projetada de forma perfeita, o 
resultado é uma cadeira de rodas 
híbrida: encartável, mas com a 
resistência e estabilidade de um 
chassis rígido.

SUPER 
COMPACTA 

De fácil transporte graças ao 
sistema de encarte de chassis 
único, tornando-se ainda mais 
compacta e com dimensões 
reduzidas com o exclusivo 
mecanismo SK - chassis frontal 
rebatível exclusivo. Ideal para 
viagens diárias e transporte na 
bagageira do carro ou na cabine 
do avião.

ÚNICA 

Com um exclusivo sistema de 
encarte por cruzeta horizontal, 
a Champion tem a capacidade 
de facilmente se adaptar e 
configurar de acordo com os 
requisitos do utilizador. O centro 
de gravidade pode ser ajustado 
em 9 posições diferentes e 
altura traseira do assento tem 
diferentes possibilidades de 
ajuste, conforme a montagem do 
adaptador do eixo, ajustando-se 
a multiplas configurações.

CHASSIS 
FRONTAL 
HIDRO- 
FORMADO

O novo design do chassis 
dianteiro hidroformado está 
dotado de maior ergonomia, 
conferindo aos utilizadores 
maior conforto e menor esforço 
ao reposicionarem-se na 
cadeira e durante o processo de 
transferências.

3         Escolha o acabamento do decalque

2         ESCOLHA O ESTILO 

1        ESCOLHA A COR DO CHASSIS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1        ESCOLHA A COR DO CHASSIS

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico  consta de marcado CE. Por favor, 
leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla. 

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e Champion são marcas comerciais da Invacare International GmbH.
Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação esteja totalmente atualizado no momento da impressão.

Como parte da melhoria contínua dos seus produtos, a Invacare International GmbH reserva-se ao direito de modificar os modelos existentes a 
qualquer momento. © Janeiro de 2020, Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. PT

Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração 
mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.

ÂNGULO DO 
CHASSIS

75°/ 90°
Standard ou Tapered

PESO 
TOTAL 

Aproxi. 9,2 kg 

ALTURA DO 
ASSENTO 

Dianteira : 450 - 540 mm 
Traseira: 390 - 480 mm 

LARGURA DO 
ASSENTO 

360 - 480 mm 
em incrementos  

de 20 mm 

CENTRO DE 
GRAVIDADE

9 posições

MEDIDA 
JOELHO - 

CALCANHAR 

320 - 500 mm
Ajustável por incrementos

LARGURA 
TOTAL 

ENCARTADA 

Aproxi. 280 - 340 mm

PESO 
MÁX. DO 

UTILIZADOR

120 kg

LARGURA 
TOTAL

Largura de assento (SW) 
+ 160 - 240 mm

ALTURA DO 
ENCOSTO 

300 - 465 mm
em incrementos  

de 15 mm

ÂNGULO 
DAS RODAS 
TRASEIRAS

0º / 1º / 3º

PESO PARA 
TRANSPORTE 

Aproxi. 6,7 kg 

PROFUNDIDADE 
DO ASSENTO 

340 - 480 mm
em incrementos  

de 20 mm 

ÂNGULO DO 
ENCOSTO 

76º / 80.5º / 85º / 
89.5º / 94º

COMPRIMENTO 
TOTAL 

75º: aproxi. 930 mm 
90º: aproxi. 850 mm
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