
Stijlvol en stabiel met uitstekende 
functionaliteit

Invacare®   Action® 4NG

NIEUW



Invacare Action® 4
NG

De nieuwe verbeterde Action4NG is bijna 1 kg lichter dan het vorige model. En dit zelfs met 
nog meer functionaliteit. Het heeft een dubbel vouwframe dat zorgt voor stabiele en soepele 
rijeigenschappen. Daarnaast past het goed in de Action familie van rolstoelen en zijn de 
onderdelen uitwisselbaar, zodat het een kost efficiënte lijn is om te onderhouden.

• Veel lager gewicht
• Verbeterde functionaliteit en opties
• Nieuw design en nog meer kleur mogelijkheden

Significante gewichtsverlaging 

Zonder in te boeten aan functionaliteit - of de 
flexibiliteit om het frame aan te passen - is het gewicht 
van de Action4

NG met bijna 1 kg verlaagd. Dit is 
grotendeels te danken aan het design van de voorvork 
en geoptimaliseerde asplaten voor de achterwielen, 
beide zijn gemaakt van aluminium. Deze veranderingen 
zorgen ervoor dat de Action4

NG nog gemakkelijker mee 
te nemen is in een auto.

Oog voor detail

Het team van Invacare heeft het design van de 
Action4

NG op verschillende gebieden aangepast.  Het 
nieuwe voorvork design is transparanter, nieuwe frame 
kleuren zorgen voor een frisse look. Je ziet het oog 
voor detail terug in elk component van de rolstoel.

Verbeterde functionaliteit 

Nieuwe, slim ontworpen, opties maken dat de 
Action4

NG nog gemakkelijker te gebruiken is dan zijn 
voorganger. Zo is het nog eenvoudiger geworden om 
de wegzwenkbare armsteun weg te klappen, zodat 
transfers makkelijker gemaakt kunnen worden. En de 
zijschotjes hebben nu een uitsparing en schuimgrip, om 
met nog meer gemak een transfer te kunnen maken 
(op de hoogte instelbare versie).

Een gepatenteerde, intuïtieve, traploos instelbare 
rugleuning die neergeklapt kan worden is toegevoegd 
als optie. Daarnaast zorgt de rugbekleding er nu voor 
dat de rugbuizen goed bedekt zijn, wat zorgt voor 
meer comfort. De spanbanden zijn hoogte instelbaar 
geworden, zodat nog beter gepositioneerd kan 
worden, ongeacht de hoogte van de rugleuning.

We hebben deze wijzigingen doorgevoerd omdat 
we weten dat deze details een grote impact kunnen 
hebben op het dagelijks leven. 

Gemakkelijk instelbaar en te wijzigen 

Ondanks deze aanpassingen blijven de onderdelen van 
de Action4

NG uitwisselbaar met de andere rolstoelen 
van de Action familie en ook vorige modellen.



Kenmerken en opties

Traploos instelbare, neerklapbare rugleuning

Deze innovatieve, gepatenteerde hoek instelbare rugleuning, zoals ook gebruikt bij de Action5, zorgt 
ervoor dat de rughoek zeer nauwkeurig ingesteld kan worden, terwijl de gebruiker in de stoel zit. 
Het unieke vouwmechanisme maakt dat de stoel zeer compact opgevouwen kan worden zodat deze 
gemakkelijk opgeborgen kan worden, of meegenomen kan worden in de auto.

Voorvork  

Een nieuw voorvork ontwerp 
van aluminium zorgt voor stijl en 
gewichtsafname.

Lichtgewicht 

De Action4NG heeft een basis 
gewicht van 14,7 kg en transport 
gewicht van 8 kg (zonder 
beensteunen, armsteunen en 
achterwielen). Met de lichtgewicht  
wielen kan het basisgewicht verder 
verlaagd worden naar 14,0 kg.

Achteras 

De nieuwe aluminium achteras 
combineert een licht gewicht met 
functionaliteit.



Kenmerken en opties

Opklapbare armsteunen No. 2 en 3

Beide armsteunen hebben nu een vergrendeling en een uitsparing, zodat de armsteun gemakkelijk 
opgeklapt kan worden. Aanvullend is de No. 3 armsteun hoogte instelbaar.

Amputatiesteun

Deze wegzwenkbare 
amputatiesteun is ideaal voor 
transfers: hoogte, hoek en diepte 
instelbaar.

Transporthaak

Een fel oranje transporthaak 
zorgt ervoor dat de rolstoel goed 
vastgezet kan worden tijdens 
transport.

Eenhandsbediening

De eenhandige bediening is ideaal voor mensen met hemiplegie. De 
telescopische, geveerde verbinding kan verwijderd worden zodat de 
rolstoel opvouwbaar blijft.

Gordel

Er zijn verschillende gordels 
beschikbaar.

Voorwielen

Voorwielen zijn beschikbaar in 
5”, 6” en 8” met luchtbanden of 
massieve banden, beschikbaar in 
verschillende breedtes.
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Kenmerken en opties

Matrx kussens

Van basis kussens tot het zeer geavanceerde Invacare Matrx Libra kussen, Invacare heeft een breed 
assortiment aan kussens dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker. De Invacare Matrx Elite en Elite 
Deep ruggen worden geleverd met het EasyMount quick release systeem, zodat de rug eenvoudig eraf 
gehaald kan worden als de rolstoel gevouwen wordt. De brede range van ruggen en kussens zorgt ervoor 
dat de gebruikers zeer goed gepositioneerd kunnen worden in de Action4NG.

Lengte compenserende 
hoekverstelbare beensteunen

Deze beensteun combineert 
optimale lengte compensatie met 
0 - 80 graden verstelling.

Hoekverstelbare rugleuning

De hoekverstelbare rugleuning, zowel mechanisch en ook met 
gasveer, zorgt ervoor dat verzorgers eenvoudig aanpassingen 
kunnen maken aan de positie van de gebruiker.

Hoofd- en neksteunen 

Diverse hoofd- en neksteunen zijn beschikbaar, voor een maximale ondersteuning en comfort.
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Technische gegevens

1. Heavy duty versie

Bekleding

Zelfrijder 
 

Transit

380/405/430/ 
455/480/505/ 
555/605 mm

380/405/430/  
455/480/505/  
555 / 605 mm

400 / 450 /  
500 mm 

400 / 450 /  
500 mm

0° / 3° / 6° 
 

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 

/ 510 mm 
460 / 485 / 510 

mm

0° / 7° / 0° - 30° /  
– 15° - +15° 

0° / 7° / 0° - 30°/  
– 15° - +15°

325 - 510 mm 
 

380 - 460 mm

80° / 0° - 80° 
 

80° / 0° - 80°

200 - 400 /  
330 - 460 /  

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

440 - 510 mm

200 - 280 /  
240 / 170 - 300 /  

210 - 350 mm
200 - 280 /  

240 / 170 - 300 /  
210 - 350 mm

Zitbreedte  
+ 190 mm 

Zitbreedte  
+ 160 mm

305 mm 
 

265 mm

995 - 1170 mm 
 

950 - 1050 mm

850 - 1025 mm 
 

805 - 905 mm

810 - 1040 mm 
 

910 - 1040 mm

18°
18°

850 mm
850 mm

125 / 160 kg1

125 / 160 kg1

14.0 kg
14.5 kg

8.0 kg
11.7 kg

Zelfrijder 
 

Transit

Zelfrijder

Transit

Frame kleuren

Pearl White Slate Grey Electric Green Anthracite Black

 
Zitbreedte

 
Zitdiepte Zithelling Zithoogte Rughelling Rughoogte

Voorste 
framehoek

Onderbeenlengte Totale hoogteTotale breedte
Totale lengte 

incl. voetsteunen

Totale lengte 
zonder 

voetsteunen
Hoogte 

armsteun
Totale breedte 

(dichtgevouwen)

Max. gebruikers-
gewichtDraaicirkel 

Max. 
veiligheidshelling TransportgewichtTotaalgewicht

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

Black Nylon

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

Hypnotic Purple Matt Black Blue Pop Matt Red

Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden.


