COMPACT

UNLIMIT
YOUR WORLD
Na Küschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar
e o poder está em si. A Küschall Compact 2.0 oferece
versatilidade e fiabilidade, num único produto.
Sem limites para a tua personalidade e para o teu conforto,
Unlimit your world.

KÜSCHALL
COMPACT
A Küschall Compact é o exemplo absoluto de fiabilidade
e qualidade de alto nível. A cadeira pode ser equipada
com apoios de perna fixos ou rebatíveis, que são
facilmente adaptados para cumprir as suas necessidades
e otimizar o seu conforto. Quer precise de maior nível de
configurabilidade, ou de um produto ativo, a fantástica
funcionalidade da Compact enquadra-se no seu estilo
de vida.

ALUMÍNIO
HIDROFORMADO
O chassis hidroformado acrescentou valor ao ADN da
família Compact. Enquanto a versatilidade e o conforto
permanecem inalterados, o peso foi reduzido até 500 gr.
O perfil do chassis hidroformado oferece mais rigidez, onde
necessário, e um aspeto contemporâneo à imagem global
da cadeira.

CHASSIS
HIDROFORMADO
Chassis e apoio de pés completamente
redesenhados. O chassis em alumínio hidroformado
permite diminuir o peso até 500 gr.

APOIO DE PERNAS
Escolha a sua cadeira com apoios de
pernas destacáveis, ideais para transporte ou
transferências, ou com chassis frontal fixo a 80º
ou 70º, para maior rigidez e menor peso.

APOIO DE PÉS
A nova gama de apoios de pés é
compatível com todas as larguras de
assento e está alinhada com a linguagem de
design moderna, graças à nova plataforma
de apoio de pés antideslizante.

COMPACT

MECANISMO DE
ENCARTE
Sistema de encarte fácil apenas com
o dedo, conjugado com mecanismo de
bloqueio longitudinal, para suportar
os tubos de assento de forma segura,
quando não está encartada.

CRUZETA
Criada especificamente para
utilizadores com força reduzida e para
suportar maior peso sem adicionar
mais material aos tubos de chassis.

MANTENHA-SE NO
CAMINHO CERTO
Ajuste único e intuitivo do suporte
da forqueta, excelente para manter a
estabilidade da cadeira.

FORQUETAS
Novo design sóbrio, com rolamentos integrados. Acumulação de sujidade
será significativamente reduzida, tornando a manutenção mais fácil.

PRINCIPAIS
PERSONALIZAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
FIÁVEL
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Rigidez impressionante - menos
desperdício de energia durante
a condução, através de várias
soluções técnicas incorporadas,
em combinação com um patim
único. Esta cadeira encarta mais
facilmente do que qualquer outra
cadeira ativa com sistema de
encarte vertical, graças à cruzeta
especialmente desenvolvida, para
utilizadores com força reduzida.

FUNCIONALIDADE IMPRESSIONANTE
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ESCOLHA A COR DO CHASSIS

Branco

Cinzento Antracite

Vermelho Carmim

Azul

Preto Espacial

ESCOLHA O ESTILO

Características e benefícios únicos,
incluem apoio de perna a 70º ou 80º e
um mecanismo de ajuste com precisão
no bloqueio do movimento. Um
encosto rebatível como opção, torna
esta cadeira num produto pequeno e
compacto para transportar.

Tag

CONFORTO
OTIMIZADO
Um largo número de opções permite
adaptar a cadeira com base nas
suas necessidades de conforto, tais
como, chassis tapered para melhor
posicionamento das pernas. É mais
fácil manter o posicionamento dos
pés no patim, a manobrabilidade
da cadeira está melhorada e ocupa
menos espaço.

Bold
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 SCOLHA O ACABAMENTO DO
E
DECALQUE

MAIS LEVE
COM A HIDROFORMAÇÃO

Vermelho

Preto

O chassis foi atualizado ao
detalhe, através da tecnologia de
hidroformação e houve um cuidado
especial no desenho da cadeira, que
resulta numa redução substancial de
peso, até 500 gr.

Cinza
Claro

Dourado

Vermelho

Azul

Cinza
Escuro

Preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LARGURA DO
ASSENTO (SW)

PROFUNDIDADE
DO ASSENTO

280 – 500 mm
em incrementos de 20 mm

320 – 500 mm
em incrementos de 20 mm

ALTURA DO
ASSENTO

ÂNGULO DO
CHASSIS

Frontal: 370 – 530 mm
Traseira: 360 – 500 mm
em incrementos de 10 mm

ÂNGULO
DAS RODAS
TRASEIRAS
0º / 3º

ALTURA DO
ENCOSTO

ÂNGULO DO
ENCOSTO

300 – 510 mm
em incrementos de 15 mm

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

LARGURA
TOTAL

LARGURA TOTAL
ENCARTADA

COMPRIMENTO
TOTAL

70º / 80º
Standard ou tapered

Largura de Assento
+ 160 mm

aproxi. 290 mm

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

PESO
TOTAL

PESO PARA
TRANSPORTE

TESTE DE
COLISÃO

aproxi. 10.5 kg (Chassis Frontal
Rebatível)
aproxi. 9.6 kg (Chassis frontal fixo)

aproxi. 7.8 kg (Chassis Frontal
Rebatível)
aproxi. 6.7 kg (Chassis frontal fixo)

PESO
MÁX. DO
UTILIZADOR

ALTURA DO
PATIM (medida joelho calcanhar)
200 - 510 mm
em incrementos de 10 mm

130 kg

Aprovado - Preenche todos
os requisitos da ISO 7176-19

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.

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