
Action® Ampla™

Trusted Solutions,
Passionate People®INNOVATIV  I  LÄTTKÖRD  I  PRISBELÖNAD 

Frihet till ett aktivt liv 



Action® Ampla™

Med rullstolar för bariatriska 
användare till nästa nivå

Invacare Action® Ampla™ har designats 
och utvecklats specifikt för Plus-Size-
användare, med hänsyn till kroppsformer, 
aktivitetsnivåer och krav på brukarvikt. 
Men det slutar inte där! Den eleganta och 
minimalistiska rullstolen med sitt moderna 
utseende ska ge de bästa förutsättningarna 
för oberoende och en aktiv livsstil.

Redan en prisbelönad stol, den 
smidiga och eleganta Invacare Action® 
Ampla™ har vunnit Red Dot Award för 
produktdesign. Denna utmärkelsen är 
inte bara världens största utan också en 
av de mest prestigefyllda designpriserna. 
Action® Ampla™ har också vunnit 
italienska Platinum A’Design Award och 
Gold German Design Award.

Prisbelönad



5 DETALJER

Inbyggd 
förflyttningsfunktion
Den unika trolleyfunktionen på Action® Ampla™ 
är smart utformad för att man självständigt 
ska kunna förflytta rullstolen enkelt igenom 
dörröppningar eller trånga utrymmen:
1.  Fäll ned ryggen
2.  Lyft ryllstolen i framkant
3.  Lyft upp rullstolen och ställ upp den på ryggen 

och trolleyhjulen. Nu kan rullstolen enkelt 
skjutas framåt 

 
Flera drivhjulsplaceringar 
    För att göra rullstolen så lättkörd som 
möjligt

    Anpassas efter användarens behov
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Göra rullstolen personlig  
    Tre accentfärger att välja mellan

Ergonomiskt ryggstöd  
   Superb tillgång till drivringarna

   Stor rörelsefrihet för axelrörelser, inget som 
hindrar

   Enastående köregenskaper och manöverbarhet

Höjdjusterbara uppresningsstöd   
   Hjälp till förflyttning i och ur rullstol

   Kan vändas framåt i färdriktning eller bakåt 

   Höjdjusterbara
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Designen av rullstolen skapar en perfekt passform för både män och kvinnor i Plus-Size. Män 
tenderar att ha en kroppsform likt ett "äpple" och kvinnor mera av ett ”päron”.  Det innovativa 
ryggstödet på Action® Ampla™ har utformats för att ge stöd och komfort oavsett kroppsform.

Innovativ ryggstödsdesign

 Inbyggd förflyttningsfunktion

 Ergonomiskt ryggstöd

 Höjdjusterbara körhandtag

 Välj din accentfärg

 Flera drivhjulsplaceringar

Huvuddetaljer
  Ryggklädsel som döljer ryggslutet

 Bromsar integrerade i sidoskyddet för enkel åtkomst 

Ytterligare detaljer

Action® Ampla™



Teknisk data 

För mer utförlig information om produkten som brukarmanual, gå till Invacare hemsida.

Sittbredd Sittdjup Sitsvinkel Sitthöjd Ryggvinkel Ryggstödshöjd 

Action Ampla 505 / 555 /  
605 / 655 /  

705 / 755 mm

460 / 510 mm 1° 380 - 455 mm  
i steg om  

25 mm

0° 450-525 mm

Benstödsvinkel Underbenslängd Totalbredd  Total längd inkl 
benstöd  

Total längd utan 
benstöd 

Total höjd 

Action Ampla 75° 325-525 mm i 
steg om 25 mm

Sittbredd  
+ 205 mm

1065 - 1145 mm 855 - 920 mm 825 - 900 mm
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Ramfärger 

Tech white

Accentfärger 

Blue Pulse Pink Pulse Green Pulse

Max lutning  Svängradie Max brukarvikt Total vikt från Transportvikt 
från 

Action Ampla 7° 1420 - 1660 mm 300 kg 27 kg 19.5 kg

Tech grey

Vänligen notera: Färg på rullstolen kan skilja sig mot färgen visad här.


