
En sikker stjerne!

Invacare®   Action® 3NG



Invacare Action® 3
NG

Action3
NG er den nyeste generation af lette transportkørestole, der tilbyder et enkelt design 

sammen med forbedrede funktioner i form af øget stabilitet, komfort samt kompatibilitet 
mellem tilbehør fra øvrige kørestole fra Invacare. Action3

NG er velegnet til brugere, som skal 
anvende kørestolen til transportbrug. Action3

NG er lige anvendelig til brug i hjemmeplejen, på 
hospitaler, institutioner eller private, hvor man har brug for en transportkørestol til en bred 
målgruppe. Action3

NG har en god balance mellem omkostning, funktionalitet samt kvalitet og 
udgør et godt alternativ til den prisbevidste køber.

Funktionalitet 

Invacare Action3
NG's udformning af 

krydset under sædet gør stolen yderst 
stabil og gør sammenklapning og 
udfoldning meget nem. 

Designet af Action3
NG er enkelt og 

moderne, og passer i de fleste danske 
miljøer.

Egenskaber 

Invacare Action3
NG har en meget let 

konstruktion, der medfører en lav 
total vægt på ca. 14 kg. Dette er en 
fordel, både når brugeren skal køre 
stolen selv, og når hjælperen skal 
skubbe kørestolen. Køreegenskaberne 
er i top. Samtidig er det en fordel, at 
kørestolen er nem at løfte, når den 
skal transporteres i en bil.

Genbrugsegnet

Action3
NG er fleksibel, modulopbygget 

og yderst holdbar. Den er enkel 
at genbruge, og kan tilpasses 
med mange af Invacares øvrige 
kørestolskomponenter, fx armlæn og 
benstøtter.



Egenskaber og tilbehør

Hemiarmlæn

Højde-, dybde- og 
vinkeljusterbare 
hemiarmlæn for at give 
optimal komfort og 
støtte for armen.

14 kg letvægter

Den samlede vægt på 
ca.14 kg giver en lettere 
håndtering, opbevaring 
og transport. Den laveste 
transportvægt (uden 
benstøtter, armlæn, for- 
og drivhjul) er 7,6 kg.

Bremsehåndtag

Bremsen kan foldes ned 
for at lette sideværts 
forflytning.

Eleverbare benstøtter

Ved udformningen 
af den eleverbare 
benstøtte opnås 
længdekompensation 
så benene ikke bliver 
presset op, når 
benstøtten eleveres.

Benstøtte

Benstøtten har en let 
betjent sving -ind /sving 
-ud funktion. Højden på 
benstøtten kan indstilles 
i trin på 10 mm. Selve 
fodpladen er udformet i 
et stabilt og skridsikkert 
materiale.

Justerbar ryg

Som tilbehør kan tilbydes 
stropryg for ekstra 
fleksibilitet, komfort og 
støtte.

Stokkeholder

Holder stokkene på plads 
under kørsel.

Amputationsstøtte

Er vinkel-, dybde- og 
højdejusterbar, og kan 
svinges til siden ved 
forflytning.
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Betræk

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: http://www.invacare.dk/da

Invacare Action3
NG 405 / 455 /  

505 / 550 ¹ mm
400 / 450 / 
500 2 mm ³

Standard  
485 mm

400 mm 325 - 520 mm180 - 280 mm Sædebredde 
+ 190 mm

295 mm1000 mm 835 - 960 mm820 - 1020 mm 125 kg14,2 kg 7,6 kg
(uden armlæn, 
benstøtter og 

drivhjul)

Invacare Action3
NG

Invacare Action3
NG

Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Ryghøjde
Benstøtte- 

længde

Total højde

Total bredde

Total længde 
inkl. benstøtter

Total længde 
uden benstøtter

Armlænshøjde

Total bredde 
sammenfoldet Max brugervægt TransportvægtTotal vægt

ISO 7176-19 ³

Crash testet

Antracit sort Sort

1. Som specialprodukt, mod merpris, kan Action 3
NG bestilles i sædebredde 550 mm.

2. Som specialprodukt, mod merpris, kan Action 3
NG bestilles i sædedybde 500 mm.

3. Ved hjælp af stropryggen kan sædedybden yderligere øges med ca. 50 mm.

4.  Bemærk: Kørestolen er crashtestet og lever op til kravene i ISO 10542. Den har egenskaber, 
der øger sikkerheden for brugeren under transport i bil eller bus siddende i kørestolen. For 
at opnå den bedste sikkerhed anbefales at kørestolsbrugere så vidt muligt benytter bilens 
sæder og tilhørende sikkerhedssystem.


