
K-SERIES



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Na Küschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar 
e o poder está em si. A Küschall K-Series apresenta-se 
como uma solução modular, amplasmente ajustável e com 
performace superior, tudo num só produto. Sem limites 
para a sua força e liberdade. Unlimit your world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
A K-Series é um ícone de design, uma criadora de 
tendências em chassis de monotubo. O genial sistema 
de assento modular vai literalmente encaixar nas suas 
necessidades e a configuração dinâmica irá oferecer-lhe 
uma experiência de condução soberba, para o manter no 
caminho certo. 

HIDROFORMADA
O chassis hidroformado eleva o design da K-Series a um 
patamar superior. Esta nova tecnologia traz maior rigidez 
e resistência, para uma performance de condução sem 
concorrência, juntando linhas marcantes e uma linguagem 
de design sóbria a um ícone intemporal.



CHASSIS TAPERED

  O chassis frontal tapered permite que a cadeira 
acompanhe o contorno do seu corpo, aliado a uma 
estética elegante.

TRAVÃO ATIVO ULTRALEVE 

  O novo travão de alumínio, com um design minimalista, 
traz a leveza para níveis sem precedentes. Precisão até 
nos mais pequenos detalhes.

APOIO DE PÉS

  Completamente redesenhado, com 
uma superfície plana, para maior 
conforto e para um posicionamento 
perfeito.

CHASSIS 
HIDROFORMADO

  Pega ergonómica, ideal para 
reposicionamentos e transferências, ângulo do 
chassis frontal disponível em 90º e 75º.



SUPORTE DA FORQUETA

  Novo suporte em alumínio, soldado ao chassis 
frontal. Design consistente com toda a cadeira de 

rodas.

ENCOSTO

  Encosto rebatível com 6 ajustes em 
ângulo para diferentes necessidades 

de posicionamento do tronco. 

MÓDULO DE 
ASSENTO

    É a característica diferenciadora da 
K-Series. O módulo de assento oferece 5 

posições diferentes de centro de gravidade, 
tornando a cadeira de rodas mais ou 

menos ativa, adaptando-se a todo o tipo de 
utilizadores.

NOVA BARRA DE 
ENCOSTO

  Pega ergonómica, um aspeto crucial nos 
momentos de transporte da cadeira. Posição 
de instalação mais baixo, ideal para aplicação 

de encostos Matrx

FORQUETA

  Novo e sóbrio design com rolamentos integrados. A acumulação de 
sujidade diminui significativamente e a manutenção torna-se mais fácil.

K-SERIES



PRINCIPAIS   
CARACTERÍSTICAS

PERSONALIZAÇÃO

MODULAR

Um ajuste do centro de gravidade 
impercetível, através da regulação 
do módulo de assento para a frente 
e para trás em 5 posições distintas. 
Ao ajustar o assento não necessita 
de ajustar as forquetas.  Pode ser 
alterado a qualquer altura, sem 
necessidade de componentes extra. 
Muito Fácil!

DINÂMICA 

O chassis tem uma geometria 
perfeita ao longo de toda a cadeira, 
pelo que não é necessário ajustar 
nada no chassis.

As rodas permanecem sempre 
na mesma posição em relação 
ao chassis. Construção muito 
rígida, que origina uma grande 
performance de condução.

ICÓNICO

Com o seu chassis de design 
minimalista, icónia e ultraleve a 
K-Series dá-lhe a oportunidade de 
desfrutar de todas as atividades; 
quer seja a caminho do trabalho ou 
no desempenho dos seus hobbies 
favoritos. A K-Series dá-lhe a 
liberdade para ser marcar a sua 
identidade e presença.

CHASSIS 
FRONTAL 
HIDROFOR- 
MADO

A tecnologia de hidroformação 
acrescentou ainda mais personalidade 
à K-Series. Um aspeto icónico 
que agora se torna ainda mais 
inconfundível graças à configuração 
na zona dos joelhos. Com o chassis 
mais retilíneo, a sua performance de 
condução será mais entusiasmante do 
que nunca.

3         ESCOLHA O ACABAMENTO DO 
DECALQUE

2        ESCOLHA O ESTILO

1        ESCOLHA A COR DO CHASSIS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÂNGULO DO 
CHASSIS

75° / 90° 
Chassis em V ou Tapered

PESO TOTAL
aprox.: 7.8 kg 

ALTURA DO 
ASSENTO

Frontal: 450 – 520 mm 
Traseira: 390 – 490 mm 

em incrementos de 10 mm 

LARGURA DO 
ASSENTO (SW) 

320 – 500 mm 
em incrementos de 20 mm 

ALTURA DO 
PATIM (medida joelho - 

calcanhar)
290 – 480 mm 

em incrementos de 10 mm 

PESO  MÁX. DO 
UTILIZADOR

130 kg

LARGURA 
TOTAL 

SW + 170 mm 

ALTURA DO 
ENCOSTO

270 – 480 mm 
em incrementos de 15 mm

ÂNGULO 
DAS RODAS 
TRASEIRAS

0º /  3º / 6º

PESO PARA 
TRANSPORTE

aprox.: 5.1 kg 

PROFUNDIDADE 
DO ASSENTO 

350 – 525 mm 
em incrementos de 25 mm 

ÂNGULO DO 
ENCOSTO

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° / 94° 

CENTRO DE 
GRAVIDADE

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

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e K-Series 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 momen-
to. © Janeiro de 2020, Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. PT 1659368 março 2020

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.

COMPRIMENTO 
TOTAL 

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

TESTE DE 
COLISÃO

Aprovado - Preenche todos 
os requisitos da ISO 7176-19

Invacare Portugal  
II Rua Estrada Velha, nº949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt


