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VÁŠ  
NEOMEZENÝ 
SVĚT

Snažíme se Vám nabídnout jedinečné řešení. Naše vozíky vám 
dávají touhu vést úspěšný život tak, jak si představujete.

Věříme, že cokoli je možné, když máte sílu toho dosáhnout. 
Chceme, abyste žili aktivním životem, měli jste sebevědomí a vůli a 
nevzdávali se tváří v tvář nepřízni.

Jsme rozhodnuti nabídnout nejlepší řešení.
Jsme připraveni odstranit limity ve Vašem světě.



Hydroforming je proces, 
který umožňuje, aby se kov 
formoval do složitého tvaru 
a upravoval tloušťku stěny 
tak, aby se optimalizovala 
hmotnost v poměru k odporu a 
tuhosti. Tento proces umožňuje 
vytvoření více ergonomicky 
tvarovaných kusů, které 
dodávají vozíkům jedinečný 
vzhled a zlepšují komfort.

Díky technologii 
hydroformování jsou rámy 
Küschall nejen silnější, ale 
také umožňují snadnější 
pohon. Testy ukazují, že při 
stejném úsilí generovaném 
na rámu je deformace na 
hydroformovaných rámech 
o 60% nižší než u konstrukce 
zaoblené trubky a je stejně 
srovnatelná s karbonovým 
rámem.

Když je vše řečeno a hotovo, 
hydroforming pomáhá vytvořit 
vozík, který je silnější než dříve 
a za cenu méně namáhavé 
jízdy.





PORTFOLIO



PORTFOLIO



THE KSL® PEVNÝ

Elegance je jádrem KSL®, získejte plný zážitek Küschall s 
bezkonkurenční kvalitou a minimalistickým designem. 
Navrženo pro zkušenějšího uživatele, KSL® na míru je plně 
přizpůsobitelné a dává vám svobodu vyjádřit svou vlastní 
osobnost. Super Light KSL® je esencí čisté krásy. S plně 
svařovaným hydroformovaným rámem poskytuje tuhost jemný 
skluz bez námahy kamkoli jdete.

   Elegantní

  Šitý na míru

  Super Light
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1. Jednoduše nejlehčí koncept  
na míru pro nejlehčí konstrukci. Küschall Super Light přináší všechna plus včetně výkonné  geometrie, která 
plynule přechází do siluety vozíků.

2. Integrovaný design  
Nový KSL® hovoří stejným designovým jazykem od předního rámu, přes zadní vzpěru a podpěru vidlice. Váš 
nový KSL® byl navržen efektivně a jasně, spojuje tradiční a moderní.

3. Pevné nebo sklopné opěradlo   
Pokud je konstrukce navržena pro zvýšení tuhosti a pevnosti, lze KSL® objednat také se sklopným opěradlem. 
Nikdy se nespokojte s kompromisem a vezměte ho kamkoli jdete. KSL® je ideální pro přepravu a skladování

4. Přepracované podnožky  
Detaily vždy rozhodují. Přestavili jsme opěrku nohou, základní prvek pro vaši polohu v sedě, a to po silné 
geometrii a dynamickém vzhledu celého vzhledu.



K-SERIES

Kultovní modulární K-series je pro vás dokonalým produktem. 
Unikátní všestranný sedací modul lze bez námahy modifikovat 
nezávisle na rámu a je plně nastavitelný tak, aby dokonale seděl. 
Ať už potřebujete stabilnější polohu nebo pokročilejší, vozík 
K-series lze přizpůsobit vašemu životnímu stylu. Dynamický 
vozík K-series vám nabízí vynikající jízdní výkon, který vás udrží v 
pohybu.

   Ikonický
   Modulární
   Dynamický

PEVNÝ



   Ikonický
   Modulární
   Dynamický





1. Nadčasová inovace   
Tento vozík je podstatou společnosti Küschall a toho, co značka znamená, včetně veškerého know-how 
K-series, které uživatelé chtějí. Vozík kombinující všestrannost, výkon a design. Pokud existuje produkt, který 
představuje vše, je to K-series.

2. Modul sedadla   
Jestliže hledáte něco podobného, nenajdete to. Zasazený modul zůstává nezávislý  na rámu a umožňuje  změnit 
nastavení sezení kdykoli a kdekoli.

3. Ergonomická vzpěra opěradla  
Více přilnavosti a menšího zdvihu díky novému elegantnímu opěradlu vytvořenému hydroformem. Chytře 
navržený vozík tak,  aby se přizpůsobil měnícím se prvkům ve vašem každodenním životě.

4. Rychlé a snadné skládání   
Zadní opěrka je nastavitelná výškově i úhlově. Snadné skládání    s perfektním designem otevřeného rámu 
zajišťuje snadné převozy v autě. Buďte nezávislí a na cestách!
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CHAMPION SKLÁDACÍ

Tento hybridní produkt je skládací s tuhostí pevného rámu, což 
vám dává neuvěřitelný jízdní výkon. Champion je perfektním 
společníkem pro vaše dobrodružství. Vozík  se stává kompaktním 
pro cestování pomocí jedinečného sklopného mechanismu 
s možností SK (švýcarské skládání nožů – Swis Knife). Díky 
inovativnímu lehkému hydroformovanému rámu je Champion 
ideální pro váš vzrušující život na cestách.

   Jedinečný

   Hybridní

   Super kompaktní



   Jedinečný

   Hybridní

   Super kompaktní





1. Unikátní skládací mechanismus   
Unikátní, protože na trhu není nic tak dokonalého. Zajišťovací mechanismus je srdcem vozíku Champion. Má všechny 
vlastnosti skládacího vozíku a nezbytnou pevnost k dosažení stejného jízdního výkonu jako s pevným rámem. 
Hydroforming dává konečný vzhled, protože Champion vždy usiluje o velikost.

2. Elegantní přepracování jednodílné sklopné stupačky  
Nová opěrka nohou se bezchybně přizpůsobí novému designu jazyka portfolia. Jasně řezané tvary a obrysy zajišťují 
nejlepší geometrii celého vozíku, přičemž jeho technické výhody zůstávají nezměněny.

3. Malý až do velikosti batohu   
Pokud je cestování vaším snem, možnost Champion Swiss Knife to zvládne. Varianta SK má skládací přední rám, který 
lze snadno uzavřít a který se dokonale integruje s linkami získanými při hydroformování. Nová generace, nový začátek 
pro ještě lepší Champion.

4. Nová lehká aktivní brzda   
navržená s moderními průlomovými liniemi a lehčí o téměř třetinu ve srovnání s ostatními modely, šetří váhu a 
poskytuje perfektní kontrolu během aktivace. Přesnost i v těch nejmenších detailech.
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COMPACT

Compact je absolutním standardem spolehlivosti, prvotřídní 
kvality a vynikající funkčnosti. Küschall Compact lze snadno 
přizpůsobit vašim potřebám a životnímu stylu, ať už 
potřebujete vyšší úroveň konfigurovatelnosti nebo aktivní 
produkt. Compact je pro vás to pravé! Tento tradiční styl -  
skládací kříž vozíku - lze snadno složit. Lehký rám je robustní a 
zajišťuje plynulý jízdní výkon.

    Spolehlivý

   Vynikající funkčnost

   Vylepšené pohodlí

SKLÁDACÍ



    Spolehlivý

   Vynikající funkčnost

   Vylepšené pohodlí





1. K dispozici s pevnými nebo výkyvnými opěrkami nohou. 
Moudře jsme spojili všestrannost a výkon. S novým Küschall Compact si můžete vybrat přední rám. Výsledkem 
je všestranný produkt s postojem super aktivního vozíku.

2. Větší tuhost s menšími trubkami   
Hydroforming umožňuje významné snížení hmotnosti rámu, zaručuje menší úsilí při pohánění, snadné 
přemísťování a kompaktní skladování. Výsledkem kombinace designu a preciznosti je ultralehký vozík 
přinášející výkon. 

3. Ergonomický design 
Díky novým tvarům v oblasti kolen získáte maximální přilnavost pro snadné přemísťování nebo nakládání do 
auta. Ergonomie splňuje současné možnosti hydroformingu a vytváří design spojující tradici a modernost.

4. Držte se na trati  
Vaše potřeby jsou hnací silou našich inovací. Navrhli jsme toto intuitivní nastavení pouzdra kolečka, které je 
vynikající pro udržení stálého směru.
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PŘIZPŮSOBENÍ

Tag Bold

BlackRed

Přizpůsobte si svůj vlastní vozík 
ve 3 jednoduchých krocích

VYBERTE BARVU RÁMU1

VYBERTE STYL OBTISKU2

VYBERTE BARVU OBTISKU3

Pure White Anthracite Grey Carmine RedSpace Black Azure Blue

BlackDark GreyLight Grey BlueRedGold



PŘIZPŮSOBENÍ
KÜSCHALL VISUALIZERVYBERTE BARVU RÁMU

VYBERTE STYL OBTISKU

VYBERTE BARVU OBTISKU

Připojte se na www.kuschall.com/international-en/visualizer/ a vytvořte něco jedinečného s Küschall 
Visualizer. Navrhněte svůj vozík podle svého stylu a překonejte hranice!



PŘÍS 
LUŠ 
ENS-
TVÍ

Neomezujte své touhy, máme co 
potřebujete a mnohem víc.
Přejděte na www.kuschall.com/
accessories a prozkoumejte celou 
řadu příslušenství pro váš vozík.





Všechna měření a hmotnosti jsou uvedeny na základě šíře sedu 400 mm a 
hloubky sedu 400 mm v nejlehčí a nejkompaktnější konfiguraci. Hmotnost a 
rozměry se mohou měnit s různými konfiguracemi.
Další informace naleznete v uživatelské příručce na našem webu.

THE KSL® K-SERIES

 Úhel rámu 75° / 90° 75° / 90°

 Šířka sedadla 320 - 500 mm 320 - 500 mm

 Hloubka sedadla 350 - 525 mm 350 - 525 mm 

 Celková šířka Šířka sedu + 170 mm Šířka sedu + 170 mm

 Celková délka 75°: cca. 800 mm 
90°: cca. 730 mm

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

 Celková hmotnost bez nákladu cca. 6.8 kg cca. 7.8 kg

 Přepravní hmotnost (bez zadních kol)  cca. 4.3 kg cca. 5.1 kg

 Maximální hmotnost uživatele 130 kg 130 kg

CHAMPION COMPACT

 Úhel rámu 75° / 90° 70° / 80° (odklopný, pevný a  
zúžený)

 Šířka sedadla 360 - 480 mm 280 - 500 mm
 Hloubka sedadla 340 - 480 mm 320 - 500 mm

 Celková šířka Šířka sedu + 160 -240 mm Šířka sedu + 160 mm

 Celková délka 75°: cca. 930 mm 
90°: cca. 830 mm

70°: cca. 870 – 1220 mm
80°: cca. 850 – 1200 mm

 Celková hmotnost bez nákladu cca. 9.2 kg cca. 10.5 kg (odklopný)
cca. 9.6 kg (pevný rám)

 Přepravní hmotnost (bez zadních kol)  cca. 6.7 kg cca. 7.8 kg (odklopný)
cca. 6.7 kg (pevný rám)

 Maximální hmotnost uživatele 120 kg 130 kg

SKLÁDACÍ

PEVNÝ

FAKTA A 
ČÍSLA

Vše najdete na www.kuschall.com



SKLÁDACÍ

PEVNÝ

FAKTA A 
ČÍSLA

Küschall je registrovaná ochranná známka. Bylo 
vynaloženo veškeré úsilí, aby se zajistilo, že obsah 
této publikace bude v době tisku zcela aktuální. 
Küschall AG si vyhrazuje právo kdykoli změnit 
stávající modely. Jakékoli použití této publikace nebo 
jejích částí, jakož i jakékoliv reprodukce obrázků musí 
být na základě písemného souhlasu společnosti 
Küschall AG. 2019 Copyright © 12/2019, Küschall AG, 
Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena.

VÁŠ ZÁSTUPCE KÜSCHALL




