
Invacare®  Action®3
NG

En lett rullestol med utmerkede kjøreegenskaper
Action3

NG er en lett transportrullestol med en enkel utforming og løs-
ninger som gir god stabilitet og komfort. Action3

NG er et av de beste 
eksemplene på kompatibilitet mellom ulike tilbehør hos Invacare, og 
man kan enkelt bytte deler. 

116



Drivringer
Plast eller børstet stål. 

Gode funksjoner

Action3
NG har en foldemekanisme 

under setet som gir økt stabilitet og 
gjør den enkel å folde sammen. I til-
legg har Action3

NG en brukervennlig 
benstøtte. Rullestolen leveres med 
polstret setetrekk som erstatning for 
pute slik at man slipper løse deler. 
Pute er tilgjengelig ved behov.

Et kit for å hindre at benstøtten kan 
tas av finnes som tilbehør.

Funksjonell 

Action3
NG har tilpasningsmuligheter 

som bidrar til å imøtekomme  
endringer i brukerens behov. 
Den er også kompatibel med 
mange av Invacares øvrige 
rullestolkomponenter.

Enkel å transportere

Med sin lave vekt og foldbare rygg 
er Action3

NG enkel å legge sammen 
og demontere, og kan dermed enkelt 
transporteres i en liten bil.

14,2 kg vekt
Med en totalvekt på ca. 14 
kg, er stolen enkel å håndtere, 
oppbevare og transportere. 
Transportvekt (uten benstøtte, 
armlener og drivhjul) er 7,6 kg. 

Bremsehåndtak
Bremsen kan enkelt foldes 
ned ved sideveis forflytning. 

Egenskaper og tilbehør

Drivhjul
Forbedrede kjøreegenskaper 
med 20 drivhjulsposisjoner 
som standard. 

Invacare®  Action®3
NG*
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Svinghjul
Luftfylte hjul tilgjengelig i 5”, 
6” og 8”.

Vinkelregulerbar rygg med gassfjær
Gir mulighet til å regulere brukerens posisjon. Gassfjæren gjør 
reguleringen mer komfortabel. 

Egenskaper og tilbehør

Amputasjonsbenstøtte
Høyde-, vinkel - og dybdere-
gulerbar. Den kan også svin-
ges til side ved forflytning. 

Belte
Gir økt sikkerhet når man 
sitter i stolen.

Hodestøtte
Nakke-, hode- eller kinnstøtte er tilgjengelig.

Vinkelregulerbar benstøtte
Med lengdekompensasjon. 
Leveres med leggpute.

Hel fotplate
Hel fotplate som er dybde- 
og vinkeljusterbar.

Tippesikring Gjennomsiktig bord
Nyttig ved måltider og akti-
viteter.

Krykkeholder

Invacare®  Action®3
NG*
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870 mm9°

Tekniske data

Invacare  
Action3NG

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 mm

400 / 450 
mm

460 / 485 /  
510 mm

390 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

SB + 160 mm 920 - 1050 mm950 - 1050 mm260 mm

13,5 kg125 kg

Invacare  
Action3NG

Invacare  
Action3NG

80° /  
0 - 80° / 90°

0° / 7° / 0° - 30° / 
– 6° - +24°

Rullestolen er crashtestet og tilfredstiller kravene i ISO 717619 og ISO 10542. Den har egenskaper som øker sikkerheten for 
brukeren under transport i bil eller buss sittende i rullestolen. For å oppnå best mulig sikkerhet anbefales det imidlertid at 
rullestolbrukeren benytter bilens sete og tilhørende sikkerhetssystem.

710 - 910 mm

10,7 kg

0° / 3° / 6°

Rammefarger

Fargene kan avvike noe fra bildene.

Trekk

Sort nylon

Invacare®  Action®3
NG*
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Mørk rød Havblå

Sort antrasitt/
kullfarget

Grå

Pearl white

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E
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