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Den lätta, hopfällbara rullstolen har utformats 
med barn i åtanke, för att kombinera frihet, 
glädje och elegans med komfort. De moderna 
designalternativen gör den till en rullstol att 
vara stolt över, och tack vare att stolen kan 
justeras på bredden och på djupet kan barnet 
och rullstolen följas åt upp genom åren, vilket 
gör den till den perfekta följeslagaren.

• Tvärstag med teleskopfunktion
• Konfigurerad för att passa många behov
• Inställbar sitshöjd och tyngdpunkt

Innovativt tvärstag med teleskopfunktion

Rullstolen Action3 Junior kan optimeras för 
att passa barnet när det växer utan att stolen 
behöver bytas ut, vilket säkerställer en perfekt och 
bekväm passform när barnet växer. Detta beror 
på tvärstaget med teleskopfunktion, som gör att 
sitsen kan justeras både på bredden och på djupet. 
Vadderingen i sitsen och ryggstödet gör även att 
det går snabbt och enkelt att ställa in bredden, det 
behövs inga ytterligare delar!

Konfigurerad för att passa många behov

Rullstolen har designats för att kunna skräddarsys efter barnet så att den inte 
bara matchar barnets behov utan även hans/hennes personliga stil. Välj mellan 
ett urval av diskreta eller starka ramfärger. Tillbehörssortimentet till Action³ 
Junior ger ökade möjligheter att anpassa rullstolen med flera olika framhjul, 
armstöd, benstöd och annat som kan väljas till.

Justerbar sitshöjd och 
tyngdpunkt 

Denna funktion hos 
Action³ Junior har 
utformats för att 
förbättra stolens 
köregenskaper, då 
den gör att bakhjulen 
kan monteras i flera 
CoG-positioner (Centre 
of Gravity/tyngdpunkt) 
och att det går att 
välja mellan tre olika 
sitshöjdsalternativ: 
410, 435 och 560 mm. 
Detta säkerställer en 
optimal inställning 
för framdrivningen av 
rullstolen.
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Egenskaper och Tillbehör

Benstöd med 
abduktionsposition

Med 80° benstöd är 
det möjligt att få en 
abduktionsposition 
på 30° för dem med 
höftproblem. 

Transportmodell

Transportmodellen 
har 12” drivhjul 
och en sitthöjd på 
460mm.

Benstödsöverdelar

Benstödsöverdelar finns i olika varianter 
för att passa alla olika behov som finns. 
➀ 90° vinkelfast, ➁ 80° vinkelfast och  ➂ 
vinkelställbar benstödsöverdel, justerbar 
från 0° till 80° 

Sittdyna

En stadig och 
komfortabel 
sittdyna med en 
höjd på 50mm. 

Länkhjul

Tre olika länkhjul finns: ➀ 125x25 mm 
massiva med blinkande lyse, ➁ 125x30 
mm massiva och ➂ 125x25 mm massiva.

➀ ➁ ➂

Vristhållare

Finns i 3 storlekar. 
Är enkla att montera 
och justera.  

Stabiliseringssats

Stabiliseringssatsen ger stabilitet för 
aktiva barn som kan tänkas klättra 
på rullstolen och för barn som har en 
tendens att bli överentusiastiska när 
de driver på hjulen. 

Armstöd

Finns ett flertal olika alternativ alla 
höj och sänkbara: ➀ Armstöd med 
kort dyna ➁ Juniorarmstöd med 
smalare armstödsdyna ➂ Sidoskydd ➃ 
Däckskydd

Ryggklädsel

Justerbar i bredd för att 
kunna anpassas efter 
användaren. 

Ergonomiska körhandtag

De ställbara handtagen garanterar komforten och 
användarvänligheten för vårdgivaren. Ett bakre 
tvärstag som kan ställas in på bredden kan också 
läggas till (eller användas separat) för att göra 
ryggstödet ännu fastare. Tvärstaget kan även 
användas som stöd för nackstödet och på så sätt 
öka komforten för användaren.

Bord

Bord finns i två modeller, bägge 
i plast. Standardmodellen kräver 
inget fäste utan “glider” över 
armstödsplattorna. Den andra är av 
swing-away modell och kan fällas 
undan t.ex vid en förflyttning. 

➀ ➁ ➂

➀ ➁

➂
➃

Urval av ekerskydd

3 modernt designade ekerskydd att välja bland, tillsammans med 
6 olika ramfärger.
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Tekniska data

Ramfärger

1. Transportmodell

Klädsel

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

Evolutive 
 
 

205 / 230 / 255 / 
280 / 305 / 330 /  

355 / 380 mm 

200 - 250 / 250 - 
300 / 300 - 350 /  

275 -325/325 
- 375mm

1.5° / 5° / 8.5° 
 
 

410 / 435 /  
460 mm 

 

0° / 7° / 0° - 30° 
 
 

350 - 430 mm
 
 
 

80° / 90° / 
0° - 80° 

 

125 - 450 mm 150 - 250 /  
180 - 280 mm

Sittbredd + 190 / 
+ 1701 mm

315 / 2701 mm 740 - 965 mm 510 - 740 mm 870 - 1130 mm 

12° 750 mm 80 kg 15 / 14.51 kg 8.5 / 121 kg

Evolutive 

Evolutive

 
Sittbredd

 
Sittdjup Sitsvinkel Sitthöjd

Intervall 
ryggstödsvinkel Ryggstödshöjd Benstödsvinkel

Benstödslängd TotalhöjdTotalbredd
Totallängd inkl 

fotplatta
Totallängd utan 

benstöd

Max brukarviktSvängradie

Max lutning vid 
användning av 

parkeringsbroms Transportvikt

Intervall 
armstödshöjd

Vikt

Bredd ihopfälld

Pearl White Matt Black Matt Red Intense Yellow Polar Blue Black Nylon

Scan here to access 
the website.

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

 AD D-ON DRIVE
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Candy Pink


