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Trusted Solutions,
Passionate People®

Action5
Action5 Rigid

Idealne dopasowanie
Invacare Action5 został zaprojektowany z myślą o bardziej
aktywnych użytkownikach poszukujących niedrogiego wózka
o doskonałej wydajności jazdy. Dzięki wypróbowanemu i
zaufanemu wzornictwu, niniejsza seria może zaspokoić
wiele potrzeb i wymagań za pomoca doskonałego poziomu
regulacji wózka i szerokim możliwościom konfiguracji. Jest
idealny do zmieniających się potrzeb użytkownika oraz
nadaje sie do szkoleń i ocen.

Wysoce konfugurowalny

Stała rama przednia jest dostępna
dla osób chcących uzyskać
bardziej aktywny wygląd i jeszcze
lżejszą całkowitą wagę produktu
Aby ułatwić przenoszenie,
składanie i transport, które są
istotne, dostępna jest wersja z
odchylanymi podnóżkami. IstSpersonalizuj ggo
o
nieje szeroka gama podłokietników i akcesoriów do wyboru,
Dzięki możliwości projektowania dzięki czemu seria Action5 może
wózka do osobowości użytkownika być konfigurowana w sposób
można, wybierać spośród różnyc odpowiedni dla wszystkich.
kolorów ram oraz dodatkowyc
akcentów kolorystycznych dla płytek
osiowych i widelcow.

Regulacja, gdy siedzisz na wózku
Nasza un
nikalna, opatentowa
ana
technologiia umożliwia regulację kąta
nachylenia oparcia, gdy użytkownik siedzi na
wózku, a ponadto A Action5 ma wbudowaną
skalę umożliwiającą ustawienie
dokładniejszego kąta.

Inne regulacje, które można wykonać
siedząc na Action5 to:

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

+
+
+
+

Kąt 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 aktywnego użytkownika. Ten wózek to przede wszystkim
energooszczędność dzięki konstrukcji skrzynkowej, która zapewnia
doskonałą sztywność i wytrzymałość, ograniczając ilość energii traconej
podczas napędzania kół. Pomaga to zmniejszyć obciążenie i ryzyko urazu
barków i kończyn górnych.
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Kompatybilny z nowym e-pilotem®
Przyspiesz swoje życie
Podłącz urządzenie Alber e-pilot do Action5 Rigid, aby uzyskać przyjazną dla środowiska
alternatywę mobilności z maksymalną przyjemnością z jazdy. E-pilot oferuje nowy
rodzaj mobilności, który pozwala użytkownikowi rozszerzyć swoje możliwości dzięki
latwemu dopasowaniu, aby łatwo ją wyłączyć, gdy potrzebny jest manualny wózek
inwalidzki.
Oczywiście jest również kompatybilny z innymi dodakowymii napędami Albera (np.
Alber e-fi x).

Action5

Funkcja samoblokująca
Stabilny i bezpieczny
MAPATENT

Opatentowany mechanizm składania w kształcie litery “H” zapewnia leepszy
pszy
ppoz
ozio
om
m staab
bilnnośc
ości w porównaniu z innymi składanymi wózkami dostępnymi
na rynku. Funkcja samoblokująca zapewnia bezpieczną pozycję wózka
i sprawia, że wózek prawie bez wysiłku można napędzać, poprawiając
wydajność jazdy.

Unikalny mechanizm składania
Kompaktowa konstrukcja-bez
MAPATENT
wysiłku
Innowacyjny projekt mechanizmu składania pozwala na znaczne zmniejszenie
rozmiaru ramy, a oparcie,można złożyć na siedzisko. Dzięki temu wózek
jest bardzo kompaktowy Nie wymaga dodatkowych działań, aby złożyć
wózek, dzięki czemu można go bez trudu przechowywać i transportować.
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Action5
Action5 Rigid

Wprowadzenie gamy produktów

Action5

Część średnio aktywnych ręcznych wózków inwalidzkich.
Kompletne rozwiązanie.

Action5

Rigid

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

Kompleksowe rozwiązanie

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

Dostępne opcje i akcesoria

Asortyment Action5 stanowi kompletne rozwiązanie,
które można idealnie skonfigurować, aby spełnić potrzeby
użytkownika, będąc jednocześnie skutecznym partnerem
dla dostawcy:

Regulowany środek ciężkości i camber

Wymienne części

Szeroka gama podłokietników, w tym z odchylane i
wyjmowane poodłokietniki

Szeroko zakres odchylanych podpórek na nogi i opcji
regulacji

Regulacja wbudowana w każdy wózek
Kompatybilne ze sobą części zamienne i opcje

Duży wybór regulowanych rączek
Antytipery

Zredukowana złożoność

Szeroki wybór przednich kółek

Kompatybilny z akcesoriami firmy Alber® Power

Lekkie błotniki

Dane techniczne
W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat produktu, w tym instrukcji obsługi, patrz http://www.invacareeu-export.com/action5

Szerokośśćć
siedziska

Głębokość
siedziska

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

Długóść
pódnóżka

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

Wysokość oparcia

Ruchoma rama
200-510 mm Rama
stała:
300-530 mm

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

Maks.
bezpieczne
nachylenie2

Wysokość
siedziska

Kąt siedziska

Promień
skrętu 3

7°

360-535 mm
stopniowo co 25 mm
Wysokość z tyłu siedziska:
360-510 mm stopniowo
co 25 mm

0-9°

Szerokość
jednostki
sterującej

Szzerokość
całkowita po
złożeniu

Ciemna
czerwień

Hipnotyzujący
Fiolet

Stały 90° Lub
regulacja
bezstopniowa
90°
-15°/+15°

Długość całkowita
z podnóżkami

SW +180 mm
do SW +250
mm

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

845-1205 mm

Maks. waga
użytkownika

Waga całkowita

Masa najcięższej
części

100 & 130 kg

Action5: od
12.3 kg
Action5 Rigid:
od 10.8 kg

Action5: 8.3
kg
Action5 Rigid:
6.8 kg

Kolory ramy

Wysokość
oparcia

Kąt oparcia

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

Długość
całkowita bez
podnózków
670-860 mm

Stały 80° Odchylany
podnóżek
70° / 80° & 90°
Podnoszony
podnóżek 0-80°

Wysokość
całkowita
701-1108 mm

Wymiary Action5 po
złożeniu4
670-860 mm

Zastrzeżenia

Błękitny

Czarny
Antracyt

Biała
Perła

Elektryzująca
zieleń

Perlowoszary

Czarny
Mat

Intensywny
Żółty

Pomarańcz

Kolorystyczne
akcenty

Tapicerka

Skanuj tutaj, aby uzyskać dostęp do
strony internetowej
www.invacare-eu-export.com

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

Srebrny

Wym
ątiaprz
ry przedniej
częśzci śramy

Niebieski

Liliowy

Czarny
Nylon /
Szara siatka

U
Uwaga
Uw
waga: kolory mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych powyżej.

Telefon + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 40
Fax + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 41 E-Mail
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www.invacareeuexport.com
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