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Action3
NG är en enkel och snygg mellanaktivrullstol som ska vara lätt för alla att använda. 

• Låg vikt
• Stabil för att få bra köregenskaper

Lätt och smidig

Action3
NG är en lätt rullstol inte bara att köra utan 

ochså att lyfta. Rullstolen kan utrustas med en 
fällbar rygg som gör den ännu smidigare att få in 
t.ex. i en bil.

Funktion

En enkel och stabil kryssfällning gör stolen 
enkel att hantera för alla personal, anhöriga eller 
användaren. 

 

Lätt att anpassa

Action3
NG är en anpassningsbar rullstol med stort 

urval av tillbehör allt för att passa många olika 
behov. Men den kan också vara den enkla rullsto-
len som bara ska användas och köras med, om 
och om igen. 

Att göra den “egen”

Med ett flertal färger på chassiet så kan man 
göra en Action3

NG till sin egen. Kanske ett sjukhus 
vill att alla rullstolar ska ha en speciell färg 
som gör dem lätta att känna igen för minskad 
stöldrisk. Alla möjligheter finns. 

Action3
NG



Funktioner och tillbehör 

Vikt

Med en totalvikt från ca 14,2kg och en transport 
- vikt från 7,5kg är Action3

NG lätt att hantera. Om 
man önskar ännu lägre vikt så finns det särskilda 
val (drivhjul, länkhjul m.m.) att göra för att få ner 
totalvikt till ca 13kg.

Broms

Bromsgreppet kan fällas 
ner för att inte vara i 
vägen vid en förflyttning 
i sidled.

Vinkelställbara benstöd

De vinkelställbara 
benstöden är likadana 
som finns till våra 
komfortrullstolar 
och erbjuder 
längdkompensation.

Armstöd/Sidoskydd

På sidoskyddet till 
vissa armstöd finns en 
öppning för att få ett bra 
grepp för handen vid en 
förflyttning.

Armstöd fällbara

När man vill kunna ta 
bort armstöden men att 
de samtidigt inte lossar 
från stolen.

Fällbart ryggstöd

Ett alterntiv till ryggstöd är vårt vinkelställbara och 
fällbara ryggstöd som inte bara är enkelt att ställa 
in utan också gör rullstolen liten och smidig när man 
fäller ihop den, perfekt vid transport eller förvaring. 

Divhjulslägen

Driving performance 
Drivhjulet kan placeras i 
20 positioner.

Vinklingsbart ryggstöd

Ett ryggstöd där vinkeln enkelt kan justeras av 
anhörig eller personal. Justeringen sker med hjälp 
av en gaskolv, intervall mellan 0°-30°.

Benstöd amputation

Är justerbart i höjd, djup 
och vinkel. Kan även 
svängas undan vid en 
förflyttning. Likadant 
benstöd som används till 
våra komfortrullstolar.



Funktioner och tillbehör 

Länkhjul

Länkhjul finns i 
storlekarna 5”, 6” och 8” 
i båden massivt och luft. 

Armstöd runda

När man vill ha enkla och kanske lite 
mera “aktiva” armstöd.

200x30 150x30

125x30

Bi-material överdrag

Överdrag i två material som täcker ryggrören även 
om man justerar ryggbanden.

Transportvariant

Transportvarianten finns i sitthöjderna 460, 485 och 
510mm. Drivhjulsstorleken är 12”.

Huvudstöd

Finns i flera modeller beronde på vad behovet är. 

Transportfästen

Krocktestad och godkänd. 
Kan väljas utan fästen om 
behovet inte finns.

Enhandsdrift

Enhandsdrift med spak som man för 
framåt och bakåt.



Funktioner och tillbehör 

Enhanddsrift

Den klassiska enhanddriften med en drivring 
som driver båda hjulen. Finns både för höger och 
vänster.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆

Positioneringsbälte

BodyPoint positionerings-
bälten kan beställas med 
rullstolen.

Ryggstöd

Finns i ett flertal modeller
Fast rygg med 0° eller 7° 
vinkel är standardryggar 
med det finns fyra andra 
varianter.

 Fällbar (viks på mitten)
 Vinkelställbar och fällbar 

(15°/+15°)
 Vinklingsbart med fasta 

lägen (0°/30°) 
och  Vinklingsbart med 
gaskolv (0°/30°)

Val av dynor

Finns ett stort urval av dynor från enkel skumdyna 
till MatrX dynor med gel.

Tippskydd

Finns i två varinter, 
fasta (vänster bild) och 
undanfällbara (höger 
bild)

Bord

Transparent

Matrx ryggsystem

Matrx ryggsystem kan 
monteras för extra 
komfort och anpassning.

Armstöd

➀ Armstöd Swingaway, ➁ Armstöd Swingaway och höjdjusterbart, ➂, ➃ och ➄ Armstöd avtagbara och 
höjdjusterbara med olika varianter av armstödsdyna, ➅ Armstöd smaldyna avtagbar och, ➆ Armstöd Hemi.
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Teknisk data 

Ramfärg Klädsel 

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t ex manualer finns på vår hemsida,  
www.invacare.se

Pearl White Slate Grey Electric Green Anthracite Black
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Hypnotic Purple Matt Black Blue Pop Matt Red Black Nylon

Stolens färger kan skilja sig jämfört med färgerna som visas här.

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

Sittbredd Sittdjup Sitsvinkel Sitthöjd Ryggvinkel Rygghöjd Benstödsvinkel 

Drivhjul 20”, 

22” el 24”

380 / 405 /  
430 / 455 / 480 /  

505 mm

400 / 450 /  
500 mm   

0° / 3° / 6° 360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 / 

510 mm

325 - 510 mm 
 

325 - 510 mm 80° /  
0 - 80° / 90° 

Drivhjul 12” 

transport

380 / 405 /  
430 / 455 / 480 /  

505 mm

400 / 450 mm 0° / 3° / 6° 460 / 485 /  
510 mm

380 - 460 mm 380 - 460 mm 80° /  
0 - 80° / 90°

Benstödslängd Armstödshöjd Totalbredd Totalbredd 
ihopfälld 

Totallängd inkl 
benstöd 

Totallängd 
utan benstöd 

Totalhöjd 

Drivhjul 20”, 

22” el 24”

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

Sittbredd  
+ 190 mm 

295 mm 
 

995 - 1170 mm 835 - 960 mm 
 

820 - 1050 mm 
 

Drivhjul 12” 

transport

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

Sittbredd  
+ 160 mm

260 mm 950 - 1050 mm 710 - 910 mm 920 - 1050 mm

Max lutning vid 
användning 

av parkerings-
broms  

Svängradie Brukarvikt Vikt Transportvikt 

Drivhjul 20”, 

22” el 24”

9° 870 mm 125 kg 13.0 kg 7.1 kg

Drivhjul 12” 

transport

9° 870 mm 125 kg 13.5 kg 10.3 kg


