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Idealne dopasowanie
Invacare Action5 został zaprojektowany z myślą o bardziej
aktywnych użytkownikach poszukujących niedrogiego
wózka o doskonałej wydajności jazdy. Dzięki wypróbowanej
i zaufanej konstrukcji, niniejsza seria może zaspokoić
wiele potrzeb i wymagań dzięki doskonałemu poziomowi
dopasowania wózka i szerokim możliwościom konfiguracji.
Jest idealny do zmieniających się potrzeb użytkownika, a
także sprawdzi się podczas szkoleń i ocen.
Spersonalizuj go

Dzięki swobodzie
zaprojektowania wózka wokół
osobowości użytkownika,
istnieje możliwość wyboru
spośród różnych kolorów ram
i dodatkowych akcentów
kolorystycznych dla płytek
osiowych i widelców.

Wysoce konfigurowalny

Stała przednia rama jest dostępna
dla osób chcących uzyskać
bardziej aktywny wygląd i jeszcze
lżejszą całkowitą wagę produktu.
Aby ułatwić przenoszenie i
składanie oraz transport, które
są istotne, dostępna jest wersja
z odchylanymi podnóżkami.
Istnieje szeroka gama
podłokietników i akcesoriów
do wyboru, dzięki czemu
Action5 można skonfigurować
w taki sposób, by odpowiadał
każdemu użytkownikowi.

Możliwość regulacji, gdy użytkownik siedzi na wózku
Nasza unikalna, opatentowana technologia,
umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia, gdy użytkownik
pozostaje na wózku, a ponadto, Action5 ma wbudowaną
skalę umożliwiającą ustawienie dokładniejszego kąta.

Inne regulacje możliwe do wykonania siedząc na wózku

+ Głębokość siedziska
+ Kąt nachylenia siedziska
+	Wysokość siedziska,
przód/tył

+
+
+
+

Kąt nachylenia oparcia
Wysokość oparcia
Długość podnóżków
Wysokość podłokietnika

KLUCZOWE CECHY
W SKRÓCIE

Action5 Rigid
Sztywna, lekka rama
Doskonała wydajność jazdy
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Idealny dla aktywnych użytkowników; ten wózek to przede
wszystkim energooszczędność dzięki skrzynkowej konstrukcji ramy,
która zapewnia doskonałą sztywność i wytrzymałość, tym samym
ograniczając ilość energii traconej podczas napędzania wózka.
Pomaga to zredukować obciążenie I ryzyko powstania urazu
barków i kończyn górnych.
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Kompatibilny z nowym e-pilotem®
Przyspiesz swoje życie
 odłącz urządzenie Alber e-pilot do Action5 Rigid, aby uzyskać przyjazną dla
P
środowiska alternatywę mobilności w połączeniu z maksymalną przyjemnością
z jazdy. E-pilot oferuje nowy rodzaj mobilności, który pozwala użytkownikowi
rozszerzyć opcje dzięki łatwemu dostosowaniu, które umożliwia łatwe wyłączenie,
gdy potrzebny jest manualny wózek.

Oczywiście jest również kompatybilny z innymi dodatkowymi napędami firmy Alber
(np. Alber e-fix).

Action5
Funkcja samoblokująca
Stabilna i bezpieczna OPATENTOWANA
Opatentowany mechanizm składania w kształcie litery "H" zapewnia lepszy
poziom stabilności w porównaniu z innymi składanymi wózkami dostępnymi na
rynku. Funkcja samoblokująca zapewnia bezpieczną pozycję wózka i sprawia, że
wózek niemalże bez wysiłku można napędzać, co poprawia wydajność jazdy.

Unikalny mechanizm składania
Kompaktowa konstrukcja - bez wysiłku

OPATENTOWANA

Innowacyjny design mechanizmu składania pozwala na znaczne zmniejszenie
rozmiaru ramy i oparcia, aby móc złożyć go na siedziska, dzięki czemu wózek
jest bardzo kompaktowy. Nie wymaga dodatkowych działań, aby go złożyć,
dzięki czemu Action5 można bez trudu przechowywać I transportować.
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Action5
Action5 Rigid

Wprowadzenie do gamy
produktów Action5
Część półaktywnych ręcznych wózków inwalidzkich.

Action5 Rigid

Bardzo
wytrzymały, lekki wózek z
energooszczędną konstrukcją skrzynkową
ramy zapewnia doskonałą wydajność jazdy.

Kompleksowe rozwiązanie
Gama produktów Action5 stanowi kompletne rozwiązanie,
które można idealnie skonfigurować, aby spełnić potrzeby
użytkownika, będąc jednocześnie skutecznym partnerem dla
dostawcy:
Części wymienne
Regulacja wbudowana do każdego wózka
Kompatybilne ze sobą części zamienne i różne opcje
Zredukowana złożoność
Kompatybilny z akcesoriami do Alber® Power

Action5
Idealna opcja, gdy wymagany jest transport i mała
składana „paczka”.

Dostępne opcje i akcesoria
Regulowany środek ciężkości i camber
S zeroki zakres odchylanych i opcji regulacji
podpórek na nogi i
S zeroka gama podłokietników, w tym odchylane i
wyjmowane podłokietniki
Duży wybór regulowanych rączek
Antytipery
Szeroki wybór przednich kółek
Lekkie błotniki

Dane techniczne
W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat tego produktu, w tym instrukcji obsługi, należy odwiedzić lokalną stronę internetową Invacare.

Szerokość siedziska

Głębokość siedziska

305 / 330 / 355 / 380 /
405 / 430 / 455 / 480 /
505 / 530 mm

350 / 375 / 400 / 425 /
450 / 475 / 500 mm

Długość podnóżków

Wysokość
podłokietników

Ruchome:
200-510 mm
Stałe:
300-530 mm

150-265 mm
205-280 mm
250-375 mm

Maksymalne bezpieczne
nachylenie2

Promień skrętu3

7°

Kąt nachylenia
siedziska

Wysokość siedziska

Kąt oparcia

Wysokość oparcia

0-9°

360-535 mm stopniowo
co 25 mm. Wysokość
tylnej części siedziska:
360-510 mm stopniowo
co 25 mm

Stały 90°
Lub regulowany
bezstopniowo 90°
-15°/+15°

Stała
300 / 325 / 350 / 400
/ 425 / 450 / 475 /
500 mm
Regulowana 360-400
and 410-490 mm

Szerokość jednostki
sterującej1

Szerokość całkowta
(po złożeniu)

Długość całkowita z
podnóżkami1

Długość całkowita bez
podnóżków

SW +180 mm
do
SW +250 mm

Action5:
320-380 mm
Action5 Rigid:
485-780 mm

845-1205 mm

670-860 mm

Masa najcięższej
części

Wymiary Action5 po
złożeniu4

Action5: 8.3 kg
Action5 Rigid:
6.8 kg

670-860 mm

Maksymalna waga
użytkownika

Waga całkowita

Action5:
from 12.3 kg
Action5 Rigid:
from 10.8 kg

100 & 130 kg

Kolory ramy

Kąt nachylenia przednej
części ramy
Stały 80°
Odchylane podnóżki
70° / 80° & 90°
Podnoszone podnóżki
0-80°

Waga całkowita

701-1108 mm

Zastrzeżenia
1. Ogólne wymiary
W niektórych konfiguracjach ogólna szerokość lub długość przekraczają dozwolone
limity, a dostęp do dróg ewakuacyjnych nie jest możliwy

Dark
Red

Pop
Blue

Anthracite
Black

Pearl
White

Electric Green

2. Wartości stabilności
Maks. Nachylenie dla użycia hamulca postojowego = 7°
Stabilność statyczna w dół = 14 ° -21 °
Statyczna stabilność w górę = 9,4 ° -25,5 °
Stabilność statyczna na boki = 20 ° -24 °
3. Promień skrętu
Minimalny promień skrętu = 625 mm
Szerokość obrotu = 1050-1180 mm

Hypnotic
Purple

Pearl
Grey

Matt
Black

Intense Yellow

Vibrating
Orange

Tapicerka

Akcenty kolorystyczne

4. Wymiary po złożeniu (Action5)
Wysokość = 450-720 mm
Głębokość = 620-1020 mm
Szerokość = 320-380 mm

Wymagane dane
AD D-O N DRIVE
CO M P AT I BLE

Silver

Blue

Purple

Black Nylon / Grey
mesh

Uwaga: kolory mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych tutaj.
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