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Rainer Kuschall é antes de mais um homen realizado ; mas para atingir este nível de 
vida foi preciso enfrentar grandes barreiras. Os primeiros anos de tetraplegia, após o 
acidente de natação com a idade de 16 anos, privaram-no da maior parte da mobilidade 
dele.

Com uma determinação sem limites, o Rainer decidiu conseguir o impossível. No início, dizia 
respeito a coisas que podem parecer simples para uma pessoa válida, como obter um diploma 
e aprender uma profissão, mas para o Rainer era a chave para a indepêndencia e liberdade. 
Foi na garagem de casa, que o Rainer abordou a base do problema dele : a cadeira de rodas 
que ele utilizava era pesada e volumosa. Foi a partir daqui que ele desenvolveu e produziu 
uma nova geração de cadeiras de rodas a partir de peças soltas que ele conseguiu juntar. Com 
cada cadeira que o Rainer produziu, o conhecimento e confiança dele aumentaram e fez com 
que em 1978 abri-se a sua própria empresa : Kuschall®. Uma empresa que ainda hoje prima 
pela inovação implementada em cadeiras de rodas activas.

O Rainer não só conseguiu ao nível comercial, inovação mas tornou-se também um desportista 
determinado que ganhou mais de 21 medalhas nos jogos paralímpicos nas modalidades de 
atlétismo e ténis de mesa. Hoje, o Rainer tem uma paixão por corridas automóveis em carros 
Ingleses. Ele corre num Crosslé 9S adaptado à deficiência dele.

Em relação ao Rainer Kuschall 
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Guia de escolhas

Modelo The KSL R33 K4 Airlite

Descrição Simplesmente extrema e Ultra 
leve.

O futuro começa hoje. Leveza e Performance. Para uma liberdade de acção 
total.

Categoria Cadeira rígida Cadeira rígida Cadeira rígida Cadeira rígida

Peso máximo do utilizador 100 kg 100 kg 120 kg 120 kg

Peso aprox. 6.7 kg aprox. 9.1 kg aprox. 8.6 kg aprox. 8.6 kg

Peso de transporte aprox. 4.5 kg aprox. 6.8 kg aprox. 6.2 kg aprox. 6.2 kg

Comprimento total 
(com UL 43)

75° : aprox. 80 cm
90° : aprox. 73 cm

75° : aprox. 83 cm
90° : aprox. 76 cm

aprox. 83 cm aprox. 75 cm

Largura total Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm

Largura dobrada – – – –

Largura de assento 34 - 42 cm 
(reg. a cada 2 cm)

34 - 44 cm 
(reg. a cada 2 cm)

34 - 46 cm 
(reg. a cada 2 cm)

34 - 46 cm 
(reg. a cada 2 cm)

Profundidade de assento 37.5 / 40 / 42.5 cm 37.5 - 45 cm 
(reg. a cada 2.5 cm)

35 - 50 cm 
(reg. a cada 2.5 cm)

35 - 50 cm 
(reg. a cada 2.5 cm)

Altura de assento frente : 50 cm (24“) 51 cm (25“) 
traseira : 38 - 48 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 48 - 50 cm 
traseira : 40 - 49 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 48 - 51cm 
traseira : 38 - 49 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 48 - 51 cm 
traseira : 38 - 49 cm 
(reg. a cada 1 cm)

Distância UL 40 - 48 cm 
(reg. a cada 1 cm)

30 - 47 cm
(reg. a cada 1 cm)

29 - 48 cm
(reg. a cada 1 cm)

25 - 47 cm 
(reg. a cada 1 cm)

Altura de encosto 27 - 39 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

27 - 48 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

27 - 48 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

27 - 48 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

Ângulo de encosto 74°/78°/82°/86°/90° 74°/78°/82°/86°/90° 74°/78°/82°/86°/90° 74°/78°/82°/86°/90°

Todas as dimensões e pesos indicados  foram medidos a partir da confi guração mais leve e mais compacta do modelo em questão com uma largura e profundidade de 
assento de 40 cm. Os pesos e dimensões podem alterar consoante diferentes confi gurações.
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Modelo Champion Ultra-Light Compact K-Junior *

Descrição Possibilidades ilimitadas. Ir para todo o lado. Concretizar 
tudo.

Dobrável, funcional e 
compacta.

Leve para brincar.

Categoria Cadeira dobrável Cadeira dobrável Cadeira dobrável Fauteuil enfants

Peso máximo do utilizador 120 kg 130 kg 130 kg 60 kg

Peso aprox. 10.9 kg (alu),  
10.1 kg (carbono)

aprox. 9.9 kg aprox. 11.0 kg aprox. 8.9 kg

Peso de transporte aprox. 7.7 kg (alu),  
7.1 kg (carbono)

aprox. 7.5 kg aprox. 8.3 kg aprox. 6.3 kg

Comprimento total 
(com UL 43)

75° : aprox. 86 cm
90° : aprox. 81 cm

70° : aprox. 88 cm
80° : aprox. 83 cm

70° : aprox. 94 cm
80° : aprox. 89 cm
90° : aprox. 84 cm

aprox. 76 cm*

Largura total Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm Largura de assento + 17 cm

Largura dobrada 30 cm 29 cm 29 cm –

Largura de assento 34 - 46 cm 
(reg. a cada 2 cm)

28 - 50 cm
(reg. a cada 2 cm)

28 - 50 cm
(reg. a cada 2 cm)

24 - 36 cm 
(reg. a cada 2 cm)

Profundidade de assento 34 - 46 cm 
(reg. a cada 2 cm)

32 - 50 cm
(reg. a cada 2 cm)

32 - 50 cm
(reg. a cada 2 cm)

25 - 40 cm 
(reg. a cada 2.5 cm)

Altura de assento frente : 45 - 54 cm 
traseira : 39 - 49 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 43 - 53 cm 
traseira : 39 - 50 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 37 - 53 cm 
traseira : 37 - 50 cm 
(reg. a cada 1 cm)

frente : 38 - 45 cm
traseira : 33 - 47 cm
(reg. a cada 2.5 cm)

Distância UL 22 - 50 cm
(reg. a cada 1 cm)

20 - 50 cm
(reg. a cada 1 cm)

20 - 50 cm
(reg. a cada 1 cm)

15 - 41 cm  
(reg. a cada 1 cm)

Altura de encosto 30 - 46.5 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

30 - 51 cm
(reg. a cada 1.5 cm)

30 - 51 cm
(reg. a cada 1.5 cm)

27 - 48 cm 
(reg. a cada 1.5 cm)

Ângulo de encosto 79°/83.5°/88°/92.5°/97° 82°/86°/90°/94°/98°/102° 82°/86°/90°/94°/98°/102° 74°/78°/82°/86°/90°
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Simplesmente extrema e super leve.



Olivier Anthofer

A liberdade é fulcral. A KSL da Kuschall® é o culminar da junção do design, performance e leveza extrema. Oferece-me a ferramente perfeita 
para uma independência perfeita. Com a KSL consigo concretizar tudo o que tenho em mente.

Opções
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Dados técnicos 
Largura de assento :

34 – 42 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
37.5 / 40 / 42.5 cm

Altura assento :
frente : 50 cm (24”) 

51 cm (25”) 
traseira : 38 - 48 cm 

reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
27 – 39 cm

reg. a cada 1,5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

40 – 48 cm
reg. a cada 1 cm

                

Ângulo do encosto :
74°/78°/82°/86°/90°

Largura total :  
Largura de assento 

+ 17 cm

Comprimento total :
75° : aprox. 80 cm
90° : aprox. 73 cm

Peso total :
aprox. 6.7 kg

Peso máximo utilizador :
100 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 4.5 kg

Vista de costas

Roda em Carbono

Roda High PerformanceApoio de pés em titânio

Protectores de roupa em Carbono Eixo em carbono

Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
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O futuro começa hoje.
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Opções

Suspensão LIS (Low Impact System)

Destacada e recompensada no „Janus da Saúde“Relógio R33

Almofadas de encosto e assento em Alcântra

Recompensada no Rehacare Design Award

Roda Carbono

Jason Watt

A Kuschall® R33 combina uma técnologia de ponta e um design revolucionário numa cadeira de rodas rígida muito dinâmica. Destina-
se aos utilizatores de cadeira de rodas, independentes e activos.  

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Dados técnicos                             
Largura de assento :

34 – 44 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
37,5 – 45 cm

reg. a cada 2.5 cm 
                 

Altura assento :
frente : 48 – 50 cm 

traseira : 40 – 49 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
27 – 48 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

30 – 47 cm
reg. a cada 1 cm

                

Ângulo do encosto :
74°/78°/82°/86°/90°

Largura total :  
Largura de assento 

+ 17 cm

Comprimento total :
75° : aprox. 83 cm 
90° : aprox. 76 cm  

Peso total :
aprox. 9.1 kg

Peso máximo utilizador :
100 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 6.8 kg
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Leveza e Performance.
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Opções

Protectores de roupa e resguardos 
laterais em carbono

Encosto e apoio de pés em titânioChassi em alumínio

Eixo de ângulação em carbono Roda High Performance

Markus Pfi ster

A minha vida é trepidante. Tenho uma agenda bastante preenchida e uma vida muito activa - sempre em movimento. A minha cadeira 
de rodas tem que ser, ao longo do dia, a minha aliada. Ela tem que me proporcionar performance, maniabilidade e leveza. A Kuschall® K4 
oferece-me tudo isto sem comprometer o factor design. 

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Dados técnicos                             
Largura de assento :

34 – 46 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
35 – 50 cm

reg. a cada 2.5 cm 
                 

Altura assento :
frente : 48 – 51 cm 

traseira : 38 – 49 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
27 – 48 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

29 – 48 cm
reg. a cada 1 cm

                

Ângulo do encosto :
74°/78°/82°/86°/90°

Largura total : 
Largeur d´assise + 17 cm

Comprimento total :
aprox. 83 cm

Peso total :
aprox. 8.6 kg

Peso máximo utilizador :
120 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 6.2 kg

Chassi em carbono
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Opções

Encosto rebatível sobre o assento

Vario-ax (Eixo variável) (1º,3º,7º e 10º)

Eixo recuado para rodas traseirasProtecções do chassi dianteiro

Roda High Performance Roda Carbono

Para uma liberdade de acção, total.

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Dados técnicos                             
Largura de assento :

34 – 46 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
35 – 50 cm

reg. a cada 2.5 cm 
                 

Altura assento :
frente : 48 – 51 cm 

traseira : 38 – 49 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
27 – 48 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

25 – 48 cm
reg. a cada 1 cm

                

Ângulo do encosto :
74°/78°/82°/86°/90°

Largura total : 
Largura de assento 

+ 17 cm

Comprimento total :
aprox. 75 cm

Peso total :
aprox. 8.6 kg

Peso máximo utilizador :
120 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) :

aprox. 6.2 kg



13

Em relação aos modelos

Sabia que a Kuschall® só trabalha com utilizadores de cadeira de rodas para promover 
as cadeiras de rodas ? Para a Kuschall® é fondamental que os seus representantes 
sejam pessoas que precisam de cadeiras de rodas no dia a dia. Foi com esta resolução, 
que seleccionamos um utilizador de cadeiras de rodas para cada produto, que é então 
convidado para ser o embaixador para o modelo de cadeira de rodas para o qual foi 
escolhido. Cada um dos nossos modelos de cadeira de rodas é especial e único, assim 
como a cadeira de rodas Kuschall® que eles representam. Todos os modelos Kuschall® são 
utilizadores activos, que levam uma vida extremamente preenchida. Eles têm famílias, 
trabalham ou estudam, conduzem seus próprios carros e praticam uma variedade de 
desportos. Nenhum dos modelos das cadeiras de rodas Kuschall® é modelo profissional, 
alguns é que se aproximam da Kuschall® e perguntam se podem participar nos nossos 
projectos, outros são amigos que conhecemos ao longo deste nosso percurso. 

Em �009, A Kuschall® recebeu quatro caras novas para a equipe de modelos 

 Oliver Anthofer (Áustria)

 Gerhard Schleeh-Wahl (Alemanha)

 Vanessa Elster (Alemanha)

 Markus Pfisterer (Suíça)



Possibilidade ilimitadas.
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Sue Bertschy 

A vida serve para ser vivida. Adoro viajar e admirar a beleza que nos rodeia no dia a dia. Com a minha cadeira Kuschall® Champion em 
Carbono posso ir para onde desejo, e quando desejo. Ela trás-me independência para viver a vida ao máximo... e sempre com estilo !
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Opções

Chassi Carbono

Roda High Performance

Cordel para aberturaSaco para transporte

Bolsa de assento Cinto para manter a cadeira encartada

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.

Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Dados técnicos                             
Largura de assento :

34 – 46 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
34 – 46 cm

reg. a cada 2 cm 
                 

Altura assento :
frente : 45 – 54 cm 

traseira : 39 – 49 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
30 – 46,5 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

22 – 50 cm 
reg. a cada 1 cm

Ângulo do encosto :
79°/83.5°/88°/92.5°/97°

Largura total : 
Largura de assento 

+ 17 cm

Largeur plié :
30 cm

Comprimento total :
75° : aprox. 86 cm
90° : aprox. 81 cm

Peso total :
aprox. 10.7 kg en alu / 

aprox. 10.1 kg en carbone

Peso máximo utilizador :
120 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 7.7 kg en alu /
aprox. 7.1 kg en carbone



Ir para todo o lado. Concretizar tudo.
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Vanessa Elster 

O meu modo de vida é muito activo. Ando sempre em movimento. A minha cadeira de rodas Kuschall® Ultra-Light é prática, leve e para a 
colocar no meu carro é rápido.

Opções

Dossier rabattable

Punhos de empurrar curtos

Protecções para chassi dianteiroFixação da roda dianteira

Chassi com abdução Protectores de roupa e resguqrdos 
laterais em carbono

17

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.

Dados técnicos                             
Largura de assento :

28 – 50 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
32 – 50 cm

reg. a cada 2 cm 
                 

Altura assento :
frente : 43 – 53 cm 

traseira : 39 – 50 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
30 – 51 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Distance UL: 
20 – 50 cm

reg. a cada 1 cm
                

Ângulo do encosto :
82°/86°/90°/94°/98°/102°

Largura total : 
Largura de assento 

+ 17 cm

Largeur plié :
29 cm

Comprimento total :
70° : aprox. 88 cm
80° : aprox. 83 cm

Peso total :
aprox. 9.9 kg

Peso máximo utilizador :
130 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 7.5 kg
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Dobrável, funcional e compacta.
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Gerhard Schleeh-Wahl 

Com a Kuschall® Compact, posso viver a minha vida todos os dias com a mesma liberdade.
A Kuschall® Compact combina perfeitamente a qualidade, leveza e design e oferece-me tudo o que procuro numa cadeira de rodas.

Opções

Apoio de perna destacáveis

Apoio de braço secretária rebatível

Encosto rebatívelFixação da roda dianteira

Chassi com abdução Efes a 90º,80º e 70º

Dados técnicos                             
Largura de assento :

28 – 50 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de assento :
32 – 50 cm

reg. a cada 2 cm 
                 

Altura assento :
frente : 37 – 53 cm 

traseira : 37 – 50 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto : 
30 – 51 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) : 

20 – 50 cm
reg. a cada 1 cm

                

Ângulo do encosto :
82°/86°/90°/94°/98°/102°

Largura total : 
Largura de assento 

+ 17 cm

Largeur plié :
29 cm

Comprimento total :
70° : aprox. 94 cm
80° : aprox. 89 cm
90° : aprox. 84 cm

Poids à partir :
aprox. 11.0 kg

Peso máximo utilizador :
130 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 8.3 kg

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.
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A História Kuschall

O derradeiro desafi o da Kuschall® é explorar o limite 
do que é possível. Damos a cada ideia uma chance 
e é por isso que continuamos na vanguarda da 
tecnologia de cadeiras de rodas. Durante as últimas 
3 décadas as cadeiras Kuschall® convenceram 
milhares de utilizadores de cadeira de rodas em 
mais de 20 países em todo o mundo, graças à 
excelente qualidade, design inovador e elevada 
tecnologia. Além disso, a Kuschall® foi decorada 
novamente com diversos prêmios e honrarias de 
todo o globo. Um dos prêmios mais famoso é o 
Designer Award do Museu de Arte Moderna de Nova 
York (1986). 

Até hoje as Kuschall® continuam a ser as 
cadeiras de rodas confi guráveis,  mais leves do 
mercado.
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Datas e principais eventos 

1963 - Acidente de natação do Rainer

1978 - A Kuschall® estabeleceu-se

1985 - Lançamento da cadeira de rodas Competition

1986 - O Rainer recebe o prêmio Design Award do museu de Artes modernas em New York para a cadeira Competition

1986 - Lançamento da cadeira de rodas Champion

1988 - Inauguração da fábrica em Allschwil (Suiça)

1992 - Lançamento das cadeiras Compact e Ultra-light

1995 -  A Kuschall junta-se à Invacare e chama-se Invacare AG

1995 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (2ª geração)

1997 - Lançamento das cadeiras K3 e K4

1998 - Apresentação do Vario-Ax (Eixo regulável)  

1999 - Lançamento do sistema de suspensão nas cadeiras K3 e K4

2000 - Lançamento das versões Airlite e Pro da cadeira K4

2002 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (3ª geração)

2004 - Melhoria das cadeiras de rodas Compact e Ultra-Light (2ª geração)

2004 - Lançamento da cadeira de rodas Fusion

2004 - Invacare AG muda para o nome Kuschall AG

2005 - Mudança de instalações da fábrica para Witterswil (Suiça)

2005 - Nova concepção e lançamento da cadeira K serie 2005

2005 - A Kuschall apresenta o espectáculo „Role of Fame“ na feira Rehacare na Alemanha

2005 - Melhoria da K Serie (2ª geração)

2006 - Lançamento da cadeira Kuschall® Junior K-Junior

2007 - Lançamento da cadeira de rodas R33

2007 - Melhoria da cadeira de rodas Champion (4ª geração) 

2007 - Lançamento em serie limitada da cadeira de rodas K-Nova

2008 - A Kuschall® apresenta o Kuschall® Challenge“, um jogo interactivo para todos, aquando da feira Rehacare na Alemanha

2008 - A Kuschall® apresenta cadeiras de rodas mais exêntricas nunca apresentadas na feira Rehacare na Alemanha

2008 -  A Kuschall® R33 ganha o concurso do „Rehacare Best Design Award“

2009 - Lançamento da Kuschall® KSL

2009 - Lançamento do chassi em carbono na cadeira K4

2009 - Melhoria das cadeiras Compact e Ultra-Light (3ª geração)
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Realizar sonhos com leveza e design.



�3

Opções

Apoios de pés „Kuschall Smiley“  e 
„Teddy“

Vario-ax (Eixo variável) (1º,3º,7º e 10º)

Pega de empurrar „Buggy“Apoio de pés posição subida e 
rebatível

Protectores de raios „Boaboa“ Kit anti volteio Activo

Linda Niederkofl er, 

„Olá ! Chamo-me Linda. Tenho 6 anos e como todas as crianças da minha idade ando na escola. Gosto de brincar com o meu cão Balou, tomar 
conta da minha cobrinha Maya,e sendo uma menina muito vaidosa, gosto muito de andar a passear pelas lojas de roupa. Mas, acima de tudo, 
adoro longos passeios com os meus pais em jardins públicos. A minha mamã gosta particularmente da minha cadeira de rodas K-Junior por 
ser leve, robusta e fácil de encartar para colocar na mala do carro. Como podem verifi car, ando sempre muito ocupada. Tenho muitos sonhos,  
com coragem, força de vontade e com a ajuda da minha cadeira K-Junior posso fazer tudo. Aqui vou eu !“ 

Dados técnicos
Largura de assento :

24 – 36 cm
reg. a cada 2 cm

       

Profundidade de 
assento :

25 – 40cm 
reg. a cada 2.5 cm

Altura assento :
frente : 38 – 45 cm 

traseira : 33 – 47 cm 
reg. a cada 1 cm

Altura do encosto :
27 – 48 cm

reg. a cada 1.5 cm
                

Altrua joelho calcanhar 
(UL) :

15 – 41 cm
reg. a cada 1 cm

                

Seat angle:
variable, standard 4 cm

Ângulo do encosto :
74°/78°/82°/86°/90°

Largura total : 
Largura de assento 

+ 17 cm

Comprimento total :
aprox. 76 cm

Poids à partir :
aprox. 8.9 kg

Peso máximo utilizador :
60 kg

Peso para transporte 
(sem rodas tras.) : 

aprox. 6.9 kg

Todas as dimensões e pesos 
indicados foram medidos a partir 
da confi guração mais leve e mais 

compacta do modelo em questão com 
uma largura e profundidade de assento 

de 40 cm. Os pesos e dimensões 
podem alterar consoante diferentes 

confi gurações.
Estas são apenas algumas características / opções disponíveis neste modelo. Para mais informação contacte o seu revendedor 
Invacare®/Kuschall® mais próximo.
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Palete de cores
   Cores | Modelo Compact Ultra-Light  Champion Série-K R33 KSL K-Junior

Preto 
brilhante • • • • • • •
Preto Bronze • • – – – – –
Azul Real • • • • • • –
Vermelho 
Real • • • • • • •
Cinza prata • • • • • • •
Polido e 
envernizado – – • • • • –
Cinza noite • • • • • • –
Preto Mate – – – – – • –
Branco 
Marfim – – – • • • –
Castanho • • • • • • –
Cinza 
fumado • • • • • • –
Azul noite • • • • • • •
Purpura • • • • • • –
Verde • • • • • • •

CPS

Antracite • • • • • • •
Laranja • • • • • • •
Azul • • • • • • •
Limão • • • • • • •
Vermelho • • • • • • •
Cobre • • • • • • –
Azul claro • • • • • • –

   Novidade

   Novidade

   Novidade

   Novidade

   Novidade



Opções /Acessórios
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Tela de encosto

Tela de encosto

Almofadado, regulável em 
tensão

Standard em nylon (com espuma 
no interior)

Punhos de empurrar Punhos de empurrar Tela de encosto

Resguardos Laterais Protectores de roupa

Dobráveis Reguláveis em altura (externos)

Resguardos Laterais fixos em 
carbono

Aero back (almofadado) 
regulável em tensão

Protectores de roupa destacáveis, 
em carbono

Protecções de chassi dianteiro
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Opções /Acessórios

Protectores de Raios 

Bolsa Protectores de raios Protectores de raios

Travões

Pirata

Bolsa de assento destacável Carbono

Travão activo (tesoura)

Preto Kusch Vermelho Suiça

Protectores de raios

Travões Travões

Travão de empurrar alavanca 
curva

Travão performance
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Rodas traseiras Rodas traseiras

Roda Kuschall® Starec (com 
cps limão)

Roda High Performance (com 
cps vermalho comet)

Rodas traseiras

Roda Carbono light

Aros motores

Alumínio (1), Titânio (2), Aço inox 
(3), Anti-derrapante (4), Supergripp 
(5) e Maxgrepp (6)

Pneus 

Pneu de média pressão 7 bar (1), 
pneu de média pressão com relevo 
(2), Boyau 10 bar (3), Maciço 
trapézio KIK (4), Maciço com relevo 
(5), penu preto Schwalbe Marathon 
Evolution (6), Pneu com relevo 
Mountain Bike (7)

Opções /Acessórios

Rodas traseiras

Roda Mountain Bike

Acessórios

Bomba de ar Airman

4’’ e 5’’ Starec (1), 3’’ Supersport e 4’’ 
Skater (2), 6’’ e 7’’ Pneumática (3), 4’’ 
Everyday (4), 5’’ e 6’’ Maciça (5), 5’’ 
Softroll (6)

Rodas dianteiras

1 3

5

2

4 6

Acessórios

Saco para rodas traseiras com 
bolsa para os eixos e pegas para 
transportar

Rodas traseiras

Roda com jante Aranha

gneves
Note
write vermelho instead of vermalho
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Colecção Kuschall 
Parka küschall®

T-shirt küschall®

Boné küschall®

Parka küschall®

Polo Compact bege

Esferográfi ca küschall®Relógio R33

Sweat-shirt küschall®

Polo R33

Porta Chaves The KSL

T-shirt küschall®

T-shirt R33

Tamanho : S-XXL
Parka com polar destacável no 
interior
Preto

Tamanho : S - XXL
Parka sem mangas Azul marinho

Tamanho : S - XXL
Cinza e preto

Tamanho : S - XXL
Azul marinho

Tamanho : S - XXL
Preto e Vermelho

Tamanho :  S - XXL
Preto e Vermelho

Tamanho : S - XXL
Preto e cinza prata

Tamanho : S - XXL
Polo Compact bege

Boné küschall® preto e cinza prata Preto e cinza prata
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T-shirt Champion - Mulher

Chávena küschall® Guarda Chuva küschall®
Estojo com esferográficas 
küschall® Küschall® Champion - Homen

Guarda Chuva kuschall® Azul 
marinho e cinza prata

Tamanhos : S-XXL
T-shirt Champion preto e amarelo 

Sizes S-XL
T-shirt Champion preto e amarelo 

Mochila Ultra-Light Cinza
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Fabricos especiais

Sabia que a Kuschall® oferece uma vasta gama de fabricos especiais para todos os 
modelos ? Se desejar uma cor de chassi personalizada ou opções especifícas, não hesite em 
consultar !

A Kuschall® só estuda pedidos especiais para opções não disponíveis na folha de prescrição (tabela PRP Invacare® PT). Cada fabrico 
especial é baseado a partir de uma necessidade terapêutica e é testado para assegurar segurança e qualidade.

“Expression?
           You bet!”

küschall_swarovski_e.indd   2 7.12.2007   14:37:23 Uhrküschall® Bling Bling küschall® K-Nova
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Contactos e Informações legais

Invacare Portugal II, Material Ortopédico, Lda | Rua Estrada Velha, 949 | 
4465-784 Leça do Balio | Portugal | Tel. : +351 22 5193360 | Fax.: +351 22 5105739 | 
portugal@invacare.pt | www.invacare.pt
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A Kuschall® é uma marca registada. Foi feito o possível para que o conteúdo desta publicação seja o mais actualizado aquando da 
impressão. A pensar numa melhoria contínua dos seus produtos, a Kuschall AG reserva-se no direito de proceder a modificações nos 
modelos aqui apresentados. Qualquer tipo de aproveitamento total ou parcial deste catálogo, assim como toda a reprodução das 
imagens é proibido sem autorização escrita prévia da Kuschall AG/Invacare. 

Se necessitar de informações adicionais sobre produtos Kuschall®, não hesite em visitar 
o site Kuschall®, ou Invacare® : 

www.kuschall.com 
www.invacare.pt
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