Action® 3NG

Nog lichter, compacter en
multiverstelbaar !

Trusted Solutions,
Passionate People®

Action3NG

De Action3NG is één van de mooiste voorbeelden uit het Invacare gamma wat betreft
compatibiliteit.
Dankzij het gemeenschappelijke platform met andere producten uit het Action gamma kan de
stoel gemakkelijk opnieuw aangepast worden aan de noden van de gebruiker.
•
•
•

Lichtste rolstoel uit zijn categorie
Verhoogde stabiliteit voor een vlottere rit
Verbeterde design voor betere positionering

Licht en transporteerbaar
De nieuwe Action3NG is al de lichtste manuele
rolstoel uit zijn categorie en kan nog verlicht worden
dankzij de light achterwielen. Deze wielen verlagen
het totale gewicht met 1,2 kg. Bovendien kan de
rolstoel uitgerust worden met een opklapbare en
hoekverstelbare rugleuning. Dit maakt de stoel
eenvoudig verplaatsbaar, zelfs in de kleinste auto’s.

Comfort en functionaliteit
De Action3NG is uitgerust met een kruisframe,
waardoor zowel de stabiliteit als de stevigheid
van de rolstoel verbeterd zijn, evenals de functie
voor het op- en ontplooien. Samen met het nieuw
hefboomsysteem - om de armsteunen eenvoudiger
op te klappen - maakt de Action3NG de ideale keuze
voor maximaal comfort.

Instelbaar en modulair
Doordat hij instelbaar en modulair is, speelt de
Action3NG uitstekend in op de veranderende
behoeftes van de gebruiker. Hergebruiken kan door
het eenvoudig aanpassen van de opties.

Ontworpen om zich aan te passen
De nieuwe kleurentrends en rugbekleding bieden
nog meer mogelijkheden om de stoel op maat
te maken. De nieuwe zwarte achterhoes kan zich
perfect rond de rugbuizen aanpassen voor extra
comfort. Bovendien zorgt de afneembare lumbale
spanband voor betere ondersteuning ongeacht de
morfologie.

Kenmerken en opties

Lichtheid

Remhendel

Met een standaardgewicht van 14,2 kg en
een transportgewicht van 7,5 kg (zonder de
beensteunen, armsteunen en achterwielen),
voldoet de Action3NG aan transport-, opslag- en
gemakseisen. Dankzij de nieuwe lichtgewicht opties,
kan de stoel nog verder verlicht worden tot 13 kg.

Wegneembare handrem
om transfers te
vergemakkelijken.

Kledingbeschermer

Opklapbare armsteun

Hoekverstelbare rugleuning

De uitsparing in de
kledingbeschermer
vergemakkelijkt
transfers.

Het nieuw
hefboomsysteem
op de verstelbare
armleuningen zorgt voor
een snelle ontgrendeling,
zelfs bij beperkte
handfuncties.

De gepatenteerde, traploze en hoekverstelbare
rugleuning uit de Action5 maakt het mogelijk om
instellingen uit te voeren terwijl de gebruiker in
de rolstoel zit. Ook de rugleuning is neerklapbaar
waardoor de rolstoel zeer compact wordt.

Geamputeerde
ondersteuning

20 achterwielposities

Instelbare rugleuning d.m.v. gasveer

De rijprestatie wordt
verbeterd dankzij
de keuze uit 20
achterwielposities als
norm.

Een gasveersteun zorgt ervoor dat de verzorgers
de rugpositie van de gebruiker eenvoudig in één
beweging kunnen aanpassen.

Hoek-, hoogte- en
diepteverstelbaar,
de geamputeerde
ondersteuning is ook
wegzwenkbaar.

Lengtecompenserende
en verhoogde beensteun
Hoekverstelbaar: 0°
tot 80°. Automatische
vergrendeling op
de gewenste hoek.
Kuitsteunen regelbaar in
diepte en hoogte.

Kenmerken en opties

Zwarte achterhoes uit twee materialen

Invacare 3NG Transit versie

De nieuwe zwarte achterhoes uit Mesh werd extra
groot ontworpen om de rugbuizen te bedekken
en zorgt bovendien voor een eenvoudige
herpositionering van de lumbale spanband.

De Transit versie biedt zithoogtes van 460, 485 en
510 mm met 12” achterwielen.

Buisvormige armleuning

Hefboomsysteem

De nieuwe, slanke buisarmleuningen
Met dit controlesysteem kunnen
geven de Action3NG een actievere look. gebruikers met minder kracht de
Action3NG gemakkelijker aandrijven
aan de hand van een hefboom.
200x30

Bevestigingsoog
Zorgt voor een
eenvoudige en veilige
bevestiging bij transport.

150x30

125x30

Voorwielen

Hoofdsteunen

De voorwielen zijn
verkrijgbaar in 5”, 6” en
8” lucht -of rubberband,
met keuze uit diverse
bandbreedtes.

Een neksteun, hoofdsteun of wangsteun zijn verkrijgbaar volgens de wensen
van de gebruiker. Deze kunnen worden ingesteld op de rugleuning, waarbij
de hoogte of diepte aangepast wordt om de meest optimale positie te
garanderen.

Kenmerken en opties

Rugleuningstypes
Naast de vaste rugleuning
(0° of 7°), biedt de
Action3NG 4 verschillende
rugleuningstypes volgens
de behoeften van de
gebruiker:
Halverwege opvouwbare
rugleuning, Vouwen verstelbare hoek
(-15°/+15°), Instelbare
rugleuning en Instelbare
rugleuning d.m.v. een
gasveer (0°/30°)

Invacare Action3NG Dual HR™

Zitkussens

Specifiek voor hemiplegisch gebruik, de hoepels
met QR-mechanisme maakt de stoel gemakkelijk
vouwbaar.

Invacare biedt een breed scala aan zitkussens die
voldoen aan de behoeften van elke gebruiker. Het
assortiment reikt uit van basiscomfortkussens
tot kussens met HR schuim om het risico op
spoorvorming te voorkomen.
Ontdek het assortiment positioneringskussens en
rugsystemen op onze website.

➀

➂

➁

➄

➃

➆

➇

➅

Armleuningen
➀ Opklapbaar en afneembaar, ➁ Opklapbaar, afneembaar en hoogteverstelbaar, ➂, ➃ en ➄ Afneembaar en
hoogteverstelbaar, ➅ Comfort afneembaar en hoogteverstelbaar, ➆ Hemiplegische leuning en ➇ buisvormig.

Anti-tipper

Transparante tafel

Matrx® rugleuning

Biedt extra veiligheid
en wordt ofwel vast
(bovenaan) gemonteerd
ofwel afneembaar
(onderaan).

Handig tijdens
de maaltijden en
vrijetijdsactiviteiten,
zoals lezen.

De optionele MatrX Elite Deze optionele BodyPoint®
en Elite Deep rugleuning riem garandeert de
bieden extra comfort.
gebruiker meer veiligheid
en verhoogt zowel
comfort, als posturale
ondersteuning.

Gespriem

Technische gegevens
Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.

Voorste
framehoek

Zitbreedte

Zitdiepte

Zithelling

Zithoogte

Rughelling

Rughoogte

Action 3NG
zelfrijder

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

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 /
435 / 460 / 485
/ 510 mm

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

325 - 510 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Action 3NG
Transit

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

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

460 / 485 /
510 mm

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

380 - 460 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Totale breedte
(dichtgevouwen)

Totale lengte
incl. voetsteunen

Totale lengte
zonder
voetsteunen

Totale hoogte

Onderbeenlengte

Hoogte
armsteun

Action 3NG
zelfrijder

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Zitbreedte
+ 190 mm

295 mm

980 - 1105 mm

835 - 960 mm

820 - 1050 mm

Action 3NG
Transit

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Zitbreedte
+ 160 mm

260 mm

950 - 1050 mm

710 - 910 mm

920 - 1050 mm

Max.
veiligheidshelling

Draaicirkel

Max. gebruikersgewicht

Totaalgewicht

Transportgewicht

Totale breedte

Action 3NG zelfrijder

9°

870 mm

125 kg

13,0 kg

7,1 kg

Action 3NG Transit

9°

870 mm

125 kg

13,5 kg

10,3 kg

Bekleding

Framekleuren
Hypnotic Purple

Matt Black

Blue Pop

Matt Red

Pearl White

Slate Grey

Electric Green

Anthracite Black
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