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Invacare® Action4 Heavy Duty

Wendbaar en comfortabel

De Invacare® Action4 HD is ideaal voor dagelijks gebruik voor gebruikers tot 150kg! Het frame is 
extra stabiel zodat er een zeer preciese besturing en goede wendbaarheid mogeljk is.
De Action4 HD is ontwikkeld voor langdurig gebruik. De onderdelen van de Action4 HD zijn 
uitwisselbaar met de Invacare® Action3 en vele van de nieuwe Invacare® producten.

NIEUW



Ontworpen voor optimale prestaties en wendbaarheid
De Invacare® Action4 HD beschikt over een extra stabiel frame. Hierdoor 
rijdt de stoel erg licht en wordt er beter gebruik gemaakt van de energie van 
de gebruiker. Met zijn instelmogelijkheden is het makkelijk om de Action4 HD 
andere rij-eigenschappen te geven.

Makkelijk mee te nemen door laag gewicht
Eenmaal ingeklapt en wielen verwijderd kan de Action4 HD makkelijk op de 
voorstoel of in de achterbak van de auto. Het gewicht zonder achterwielen is 
slechts 8,5 kg. Hij is makkelijk in te klappen en mee te nemen.

Veel gemeenschappelijke componenten
Alle onderdelen gemonteerd aan het frame van de Action4 HD zijn uitwissel-
baar met Invacare® Action3 en met vele andere Invacare® rolstoelen.

De ideale keus
De Action4 HD komt zelfs in de standaard uitvoering tegemoet aan de 
eisen van de individuele gebruiker. De rugbuizen, been- en armsteunen zijn in 
hoogte instelbaar. De Invacare® Action4 Heavy Duty biedt een grote mate 
van flexibiliteit.
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Opties

Naspanbare rug
De naspanbare rug biedt een 
ergonomische ondersteuning 
en draagt bij aan een goede 

positionering van de gebruiker.

Armsteunen
Armsteunen zijn afneembaar.

Beensteunen
De beensteunen kunnen worden geleverd met een vaste hoek of 

hoekverstelbaar. Tevens zijn er amputatiesteunen leverbaar.

Optionele achterwiel posities
De achterwielen kunnen in hoogte 
versteld worden voor verschillende 

zithoogtes. Het bevestigingsblok 
kan aan de voor- of achterkant van 
de framebuis geplaatst worden en 

ondersteboven.

Rugfixatiestang
De rugfixatiestang geeft de rug 
meer stabiliteit. Deze optie is 
standaard bij de naspanbare 

rugbekleding.

Anti-tip
De anti-tip voorkomt dat de 

rolstoel achterover kantelt. De 
anti-tip is in hoogte verstelbaar 
zodat deze voor verschillende 

zithoogtes gebruikt kan worden.



 

Technische gegevens

7° zitbreedte + 21 cm 90 - 103 cm 105 - 111 cm 30,5 cm

15.3 kg 
(zitbreedte 44 cm)

50.5, 55.5, 60.5 cm 40 - 45 - 50 cm 46, 48.5, 51 cm 38 - 46 cm 20, 23, 26 cm 35 - 48 cm

0° - 6°

Transportgewicht 
9 kg

150 kg Crash tested
ISO 7176-19** 

**  Verstelbare rug
**  Onze rolstoelen voldoen aan 

bovenvermelde ISO-normen even-
als aan ISO-norm 10542. Deze 
heeft het kenmerk voor extra 
veiligheid tijdens transport. Indien 
mogelijk wordt rolstoelgebruikers 
aangeraden gebruik te maken van 
de veiligheidsvoorziening in het 
voertuig.

Framekleur

Saffier blauw Anthraciet zwart

Bekleding

ZilvergrijsDonker rood Zwart (Nylon)Esmerald groen

Alle verstrekte informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INVACARE® B.V. 
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Tel. : +31 (0) 318 - 69 57 57 · Fax: +31 (0)318 - 69 57 58
Email: csede@invacare.com · www.invacare.nl
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