
THE KSL®



UNLIMIT  
YOUR WORLD
Na Küschall, acreditamos que tudo é  possível de alcançar e 
o poder está em si. A KSL dá-lhe a confiança para libertar o 
seu verdadeiro potencial. Com estilo. Nos seus termos. Sem 
limites para a sua excelência, sem limites para sua condução, 
Unlimit your world.

THE KSL®

A Elegância incorpora a KSL. Onde a engenharia de ponta se 
liga a um design elegante e sem paralelo. Tecnologicamente 
perfeita. Feita à medida (bold) e personalizada para os 
utilizadores experientes, que sabem exatamente o que 
querem. Uma verdadeira cadeira de rodas Super Leve, a 
essência da beleza pura. 

HIDROFORMADA
Com um chassis hidroformado, totalmente soldado, a rigidez 
permite que a cadeira deslize graciosamente e sem esforço, 
aonde quer que vá. Nunca antes, a técnica se tinha fundido 
com o design, de forma tão perfeita. Mais leve que outros 
produtos em carbono, a sua  KSL foi aperfeiçoada com ótima 
performance e design.



EIXO DE CARBONO

  Componentes estruturais em carbono, para 
otimizar a redução de peso e a performance de 
condução.

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 EM 
TITÂNIO

  A KSL também pode ser personalizada 
com um patim em titânio, que oferece 
maior redução do peso.

CHASSIS 
HIDROFORMADO

  Máxima rigidez e resistência. Formas 
ergonómicas para facilitar o transporte 
e poder pegar na cadeira com máxima 
eficácia e conforto.



AROS-MOTOR  
CARBOLIFE

  A CarboLife é sinónimo de produtos 
de alta qualidade. Os aros-motor foram 

ergonomicamente desenhados para 
uma pega mais eficaz, com menos 

tensão nos pulsos. Isto irá aumentar a 
performance de condução, enquanto 

reduz a fadiga.

CHASSIS 
TOTALMENTE 

SOLDADO

  O chassis totalmente 
soldado combina estética com 

performance. Com um peso para 
transporte de 4.3 kg, A KSL é a 
Küschall mais leve de sempre.

NOVA FORQUETA

  Forqueta reinventada com os rolamentos integrados, 
para afastar a sujidade e facilitar a manutenção.

THE KSL®



PRINCIPAIS CA-
RACTERÍSTICAS

PERSONALI-
ZAÇÃO

SUPER LEVE

Enquanto foi concebida para otimizar 
a força e a performance, a KSL 
também recebeu componentes de 
carbono. Isto permite-lhe  atingir 
uma leveza incrível, igualmente 
comparável a uma cadeira de rodas 
com um chassis integralmente de 
carbono.

ELEGANTE 

Redesenhamos os apoios de pés, 
um elemento fundamental para 
a sua postura sentada, seguindo 
a geometria poderosa e o apelo 
dinâmico do look global da cadeira.

FEITA À 
MEDIDA

Feita à medida é o conceito para a 
construção mais leve. A Küschall 
Super Light traz uma geometria 
poderosa que se funde na silhueta 
incomparável da cadeira. Desde o 
chassis dianteiro, até à barra de 
encosto e ao suporte da forqueta, 
a nova KSL transmite a mesma 
linguagem de design.

CHASSIS  
FRONTAL 
HIDROFORMADO

A Hidroformação oferece mais 
possibilidades de formas e de 
distribuição dos materias. Graças a esta 
tecnologia, os nossos engenheiros e 
designers foram capazes de levar a KSL 
ao derradeiro nível de performance. 
A mesma e incrível leveza, com um 
chassis mais rígido.

3         ESCOLHA O ACABAMENTO DO 
DECALQUE

2        ESCOLHA O ESTILO

1        ESCOLHA A COR DO CHASSIS

Branco Cinzento Antracite Preto Espacial

Cinza 
Escuro

Azul PretoVermelhoDouradoCinza 
Claro

AzulVermelho Carmim 

Vermelho Preto

BOLD

TAG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÂNGULO DO 
CHASSIS

75° / 90° 
Chassis em V ou Tapered

PESO  
TOTAL
aproxi. 6.8 kg 

ALTURA DO 
ASSENTO

Frontal: 450 – 530 mm 
Traseira: 400 – 480 mm 

em incrementos de 10 mm 

LARGURA DO 
ASSENTO (SW)  

340 – 440 mm 
em incrementos de 20 mm 

ALTURA DO PATIM 
(medida joelho -

calcanhar)
350 – 500 mm 

em incrementos de 10 mm 

PESO MÁX. DO 
UTILIZADOR

100 kg

LARGURA 
TOTAL 

SW + 170 mm 

ALTURA DO 
ENCOSTO

270 – 420 mm 
em incrementos de 15 mm

ÂNGULO DAS 
RODAS TRASEIRAS

0º /  3º / 6º

PESO PARA 
TRANSPORTE

aproxi. 4.3 kg 

PROFUNDIDADE 
DO ASSENTO 

385 – 485 mm 
em incrementos de 25 mm 

ÂNGULO DO 
ENCOSTO

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° 

CENTRO DE 
GRAVIDADE

80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
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Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e THE KSL 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 - 1659370 

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°: aproxi. 800 mm 
90°: aproxi. 730 mm 


