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Küschall R33

     L.I.S.®
Low Impact System®
Low Impact ® System jest skutecznym 
mechanizmem absorbującym drgania. 
System ten składa się z metalowej 
sprężyny oraz specjalnego rdzenia, 
który to jest zamontowany pod 
siedziskiem w osi kręgosłupa. 
Jego sprężystość jest odpowiednio 
dobierana do wagi użytkownika i 
odpowiednio ograniczona, aby zapobiec 
utracie energii podczas napędzania 
wózka. To różni go od innych kon-
wencjonalnych układów zawieszenia.

W 2007 r. Küschall ® R33 otrzymał nagrodę ”Coup de Coeur”* przyznawaną przez francuskie stowarzyszenie 
Hacavie za rewolucyjną konstrukcję i nieporównywalny komfort użytkowania. Jury było pod wrażeniem 
zastosowanego innowacyjnego systemu Low Impact System - systemu amortyzacji wstrząsów oraz 
projektem i komfortem tapicerki siedziska Alcantara. R33 zdobył również nagrodę Janus (prestiżową nagrodę 
za wzornictwo) w Paryżu w 2007 r. za funkcjonalność oraz niepowtarzalne wzornicto pełne dynamizmu oraz 
nagrodę Targów Rehacare Design Award w 2008 / 2009.
Wózek R33 jest stworzony z czystej pasji tworzenia sztywnych ram. Zastosowana Technologia Brilliant sprawia, że 
Küschall ® R33 pozostawia trwałe wrażenie na każdym kto go zobaczy. LIS ® (Low Impact System) jako system 
amortyzacji wstrząsów zapewnia bezkonkurencyjny efekt tłumienia drgań. Umieszczony centralnie w lini 
kręgosłupa pod siedzeniem, LIS ® zmniejsza obciążenie kręgosłupa i zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy. 
R33 jest wykonany z aluminium o najwyższej jakości, a to  oznacza, że R33 gwarantuje najlepsze osiągi, 
stabilność, pewność prowadzenia oraz minimalną wagą i wyjątkowe wzornictwo. Ten wózek jest przyszłością.



Ten Küschall ® R33 jest w kolorze “black 
matt” z systemem LIS ® w CPS Lemon,  
składane oparcie z tapicerką Alcantara w 
kolorze czarnym z szarymi pasami.
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Küschall® is a registered trademark. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing 
improvement of products, Küschall AG reserves the right to modify existing models at any time. Any use of this publication, or of parts thereof, as well as any reproduction of images, must 
have the written consent of Küschall AG. 

The Colour Power Set (CPS) Piasty Starec; felgi kół 22” i 24” Starec; Widelce;
Zatyczki obudoway kół prednich; Zatyczki modułu przedniego siedziska; 
Połączenia kąta oparcia;Zatyczki osi szybkozłączek dla piast Starec i starec
przednich kół

Wszystkie wyniki pomiarów są dla wózka o szerokości siedziska 400 mm i 
głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej konfigurowalnej
wersji. Waga i wymiary mogą się zmienić w zależności od konfiguracji

CPS (Colour Power Set)*Nagrody:

Comet red                   Arctic blue    Techno-anthracite      B-blue  Lemon  

Dane Techniczne:
Szerokość siedziska: 
340 – 440 mm 
co 20 mm

Głębokość siedziska: 
375 – 475 mm                 
co 25 mm

Wysokoś siedziska 
przód: 500 – 510 mm 
tył: 430 – 480 mm 
co10 mm

Wysokość oparcia: 
270 – 465 mm 
co 15 mm

               
Odległośc kolano -
pięta: 300 – 480 mm 
co 10 mm

Środek ciężkości : 
39 mm/ 62 mm/ 85 mm 
108 mm/ 131 mm/ 154 
mm

Kąt oparcia siedziska: 
74°/ 78°/82°/ 86°/ 90°

Całkowita szerokość  
SW + 170 mm

                

Całkowita długość: 
75°:około. 830 mm 
90°: około. 760 mm

Całkowita waga 
bez obciążenia 
9.1kg 

Max. waga 
użytkownika: 100 kg                 

Waga transportowa bez kół 
tylnych 
około. 6,8 kg
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Pokochałeś modek Küschall®R33, 
ale nie potrzebujesz amortyzacji? 
Wybierz model bez sprężyny.

Made in Switzerland 
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