Kieszonkowy
przewodnik
Idealne dopasowanie
do Twojego stylu życia
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Efektywna
Zmiana
Od ponad dziesięciu lat wózki z serii Action są
symbolem jakości, niezawodności i wyjątkowego
wykonania. Zachowując wysoką jakość konstrukcji,
którą posiadają produkty Action, nowy wyróżniony
wózek - Action5 - został zaprojektowany w taki
sposób, by ułatwić jego składanie i zapewnić
większą elastyczność.
Kompatybilny z innymi produktami firmy
Invacare, w tym napędami Alber
Możliwość perfekcyjnej konfiguracji spełniającej
oczekiwania użytkowników
Szeroki zakres regulacji wbudowanej do wózka
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Dwa patenty
w jednym wózku
Wózek Invacare Action5 został zaprojektowany
z myślą o aktywniejszych użytkownikach, którzy
poszukują wózka w przystępnej cenie, o dobrej
wydajności. Łatwość składania jest również
bardzo istotną kwestią, szczególnie jeśli chodzi
o utrzymanie, przechowywanie i transport.
Te dwa zgłoszone patenty wraz z bardzo lekką
konstrukcją, oferują użytkownikowi niezawodny
wózek. Najważniejsze jego cechy to:
• Niespotykany mechanizm składania
• Stabilna, sztywna rama wózka
• Szybka, bezstopniowa regulacja
• Możliwość konfiguracji
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Niespotykany
mechanizm
składania
• Innowacyjny design wózka umożliwia znaczne
zmniejszenie gabarytów ramy, a także złożenie
oparcia do siedziska, co sprawia, że wózek staje
się bardzo kompaktowy
• Żadna dodatkowa obsługa nie jest wymagania
podczas składania wózka, co niezmiernie ułatwia
jego użytkowane, przechowywanie i transport
• Po złożeniu zajmuje bardzo niewiele miejsca
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Stabilna,
sztywna rama
wózka
• Patent zgłoszony mechanizmu składania
w płaszczyźnie poziomej w kształcie litery
"H" zapewnia wyjątkową stabilność
w porównaniu z innymi składanymi wózkami
dostępnymi na rynku
• Funkcja automatycznej blokady zapewnia stabilną
pozycję siedzącą i sprawia, że wózek może być
napędzany niemal bez wysiłku, co poprawia
wydajność jazdy.
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Szybka regulacja

Regulacja kąta
nachylenia oparcia

Ustawienie kół

• Bezstopniowa regulacja
od -15° to +15°
• Niezwykle prosta
Regulacja nawet, gdy
użytkownik siedzi na wózku

• Nieskomplikowana
regulacja kąta
nachylenia widelców

• Punkt obrotowy 60mm nad
Siedziskiem, z możliwością
dopasowania do kąta
nachylenia miednicy
• Opcja składania do przodu
z funkcją blokady standardowej
przydatnej do transportu

Możliwość regulacji

Camber - nachylenie kół

• Środek regulacji
• Dostępne standardowe
grawitacji 100 mm można ustawienia
uzyskać w odstępach
0 ° -2 ° z możliwością regulacji
25 mm, które nawet mogą 3 ° i 4 ° w razie potrzeby
być precyzyjnie
wyregulowane do 12 mm
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Regulacja wysokości oparcia

• 2 rodzaje zakresów: 360 - 400mm i 410 - 490mm, bezstopniowa
regulacja
• Stała wysokość: 300, 325, 350mm z krótkimi rączkami
• 400, 425, 450, 475 & 500mm wysokości ze standardowymi rączkami

Regulacja w czasie, gdy użytkownik siedzi na wózku

• Nasza unikalna, opatentowana technologia umożliwia
dostosowanie kąta oparcia, podczas gdy użytkownik pozostaje na wózku
• Bezstopniowa regulacja sprawia, że pomiar i zamocowanie
są szybkie i łatwe, co zapewnia idealne dopasowania do użytkownika
• Wbudowana skala pozwala na bardziej precyzyjne ustawienie kąta
nachylenia oparcia
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Dopasuj do siebie
Może być dopasowany w zależności od potrzeb użytkownika, począwszy od wyboru bardziej aktywnego stylu ze sztywną ramą
lub ruchomą co znacznie ułatwia składanie i transport. Dostępne opcje:

Podnóżki

Odchylane podnóżki
Opcja umożliwia
odchylenie podnóżków
zarówno na zewnątrz,
jak i do wewnątrz.

Stała przednia rama
Sztywna przednia
Rama (80°) przeznaczona jest
dla bardziej samodzielnych
użytkowników.
Szeroki zakres opcji podnóżków
Wybór spośród podnóżków: 70°, 80° or 90°;
Podnóżki podnoszone lub podpórki pod
częściowo amputowaną kończynę.
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Szeroka gama boczków, w tym nowe odchylane i wyjmowane boczki,które są pomocne przy przenoszeniu.

Boczki

Nowe, odchylane
i wyjmowane boczki
Opcja odchylenia
boczków do tyłu
umożliwia ich ustawienie
w celu
łatwiejszego dostępu
do siedziska

Błotniki
Stylowe błotniki
są bardzo lekkie
i nie mają wpływu
na całkowity
ciężar wózka.

Boczek dla osób
Klasyczne boczki
z hemiplegią
z regulacją wysokości Zapewnia
Głębokość regulowana użytkownikowi
dzięki możliwości
dodatkowy komfort
Przesuwania po
dzięki regulacji
zamontowanej szynie. wysokości, głębokości
i kąta nachylenia.
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Opcje i właściwości
Action5 został zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić jego składanie i zapewnić
większą elastyczność.

Gabaryty
Niezwykle mały po
złożeniu

Składane oparcie
Składane oparcie
w stronę siedziska
zmniejsza rozmiar wózka

Przednie koła
Dostępne są koła od 4 "do 7",
w tym opcja stylowej,
aluminiowej miękkiej rolki.

Lekkie koła
Nowe, lekkie
koła zapewniają
sportowy
i stylowy wygląd

Hamulce
Łatwa i funkcjonalna
opcja blokady hamulca

Przedłużenie hamulca
Ułatwia dostęp do hamulca.
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Nagrodzony
design

Jakość i styl – tu nie ma miejsca
na kompromis
Już wielokrotnie nagradzany wózek firmy Invacare,
Action5, zdobył nagrodę Red Dot Award za projekt
Produktu.
Red Dot Award to nie tylko największy konkurs produktów
na światowym rynku, ale także jeden z najbardziej
prestiżowych wydarzeń.
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Kolor ramy
Dając użytkownikowi swobodę w projektowaniu wyglądu wózka
na podstawie swojej osobowości, oferujemy przeróżne kolory.

Ciemna
czerwień

Niebieski

Hipnotyzujący Perłowofiolet
szary

Antracyt

Perłowa biel

Intensywna
żółć

Czarny mat

Akcenty kolorystyczne

Srebrny

Błękitny

Liliowy

Elektryzująca
zieleń

Żywy
pomarańcz
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Wzajemna
zgodnosć
Nagrodzony wózek Invacare Action5 jest kompatybilny
z innymi produktami serii Invacare, włączając w to
napędy Alber , co oferuje dodatkowe opcje
konfiguracyjne.
Optymalizacja biznesu dla dealerów
Korzystanie z udostępnionych komponentów i opcji
znacznie zmniejsza złożoność obsługi,
przepisywania i modyfikowania produktów. W przypadku
dealerów firmy Invacare, biznes stał są bardziej
efektywny pod względem:
• Spójności między opcjami
• Obsługi części zamiennych
• Dopasowania produktów do potrzeb użytkowników
• Redukcji stanu magazynowego
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305 / 330 / 355 /
380 / 405 / 430 /
455 / 480 / 505 /
530mm

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

0-9°

Przednie 360 - 535mm
stopniowo 25mm
Tylne: 360 - 510mm
stopniowo 25mm

Odchylana rama:
200 - 510 mm
Sztywna rama:
300 - 530mm

186 - 227mm
186 - 266mm
205 - 280mm

SW + 180mm
- SW+ 250mm

320 - 380mm

7°

1050 - 1380 mm

100 & 130 kg

od 12.3 kg

Stały 90° lub
bezstopniowy 90°
- 15°/ +15°

845 - 1205mm

od 8.3 kg
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Stałe 300 /325 /
350 / 400 / 425 /
450 / 475 / 500 mm
Regulowane 360 - 400
i 410 -490 mm

670 - 860mm

Stałe przednie80°
Odchylany podnóżek
70° / 80° & 90°
Podnoszony podnóżek
0 - 80°

701 - 1108mm

Specyfikacja
Techniczna

Wszystkie nasze produkty są zgodne z normą EN 12183. Ponadto nasze
wózki inwalidzkie spełniają wymagania normy ISO 7176-19 i ISO 10542 oraz
posiadają dodatkowe właściwości, które zapewniają podwyższony poziom
bezpieczeństwa użytkownika wózka podczas podróży w pojeździe samochodowym.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny jednak przenosić się
na fotel samochodowy i korzystać z zainstalowanych urządzeń przytrzymujących,
gdy jest to możliwe. Więcej informacji przed sprzedażą na temat niniejszego
wózka można znaleźć na stronie www.invacare.eu.com.
Informacje na temat ogólnego opisu, właściwej obsługi, regulacji i transportu znajdują
się w instrukcji obsługi.
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