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Past perfect bij jouw lifestyle!

Action5 Vouwframe
Action5 Vastframe

De Invacare Action5 is ontwikkeld voor de 
actievere gebruiker die op zoek is naar een 
rolstoel met goede rijeigenschappen. Met een 
betrouwbaar bewezen ontwerp kan de Action5 
range aan verschillende wensen en eisen voldoen. 
De stoelen zijn op veel fronten instelbaar en 
configureerbaar, wat hen ideaal maakt voor 
veranderende eisen van de gebruiker. 

Maak het persoonlijk

Om de stoel persoonlijk 
te maken, is er keuze 
uit verschillende 
framekleuren. Daarnaast 
kunnen extra kleuren 
gekozen worden voor de 
asplaten en voorvorken.

Veelzijdig te configureren

Voor gebruikers die een 
actievere uitstraling en 
een nog lichtere stoel 
willen, is er een vast 
voorframe verkrijgbaar.

Om transfers te 
vergemakkelijken 
en als vouwen en 
transport belangrijk 
zijn, is er een uitvoering 
met wegzwenkbare 
beensteunen beschikbaar.

Er is een brede 
range armsteunen en 
accessoires beschikbaar, 
waarmee de Action5 
naar ieders wensen kan 
worden geconfigureerd.  

In-stoel instelbaarheid

Onze unieke gepatenteerde technologie  
maakt het mogelijk dat de hoek van de 
rugleuning ingesteld kan worden terwijl de 
gebruiker in de rolstoel zit. De ingebouwde 
schaalverdeling zorgt ervoor dat de rughoek 
zeer nauwkeurig ingesteld kan worden.

Andere in-stoel instellingen die gedaan kunnen 
worden aan de Action5 zijn:

+ Zitdiepte

+ Zithoek

+  Zithoogte voor en 
achter

+ Rughoek

+ Rughoogte

+ Diepte voetsteunen

+ Hoogte armsteunen
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Action5 Vastframe

Vast lichtgewicht frame 
Uitstekende rijeigenschappen

  Ideaal voor de actieve gebruiker omdat deze stoel 
energie efficiënt is dankzij het boxframe ontwerp. 
Dit zorgt voor extreme stijfheid en stevigheid die 
zorgen voor beperkt energieverlies bij het rollen. Dit 
helpt de spanning en druk op de schouders en het 
bovenlichaam te verminderen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 
IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Action5 Vouwframe

Vergrendelmechanisme 
Stabiel en veilig

Uniek vouwmechanisme  
Eenvoudig compact design

  Het innovatieve design van de rolstoel zorgt ervoor dat 
het frame zeer smal opgevouwen kan worden. Ook is 
de rugleuning neerklapbaar waardoor de rolstoel zeer 
compact wordt. De handelingen om de stoel op te vouwen 
en de rug neer te klappen zijn zeer eenvoudig, waardoor 
deze ideaal op te bergen of mee te nemen is.

  Het gepatenteerde H-vormige horizontale vouwmechanisme 
zorgt voor een zeer stabiel frame. Dit betekent dat de rolstoel 
licht rijdt, zeker in vergelijking met andere vouwrolstoelen op 
de markt. Het automatische vergrendelmechanisme zorgt 
voor een veilige zitpositie en zorgt dat de stoel soepel rijdt.

 GEPATENTEERD

 GEPATENTEERD



Rolstoelen voor dagelijks gebruik. 
Bieden een complete oplossing.

Maak kennis met de   
Action5 range

   Een zeer robuuste, lichtgewicht 
rolstoel met een energie efficiënt 
boxframe ontwerp, met uitstekende 
rijeigenschappen.

   De ideale optie wanneer transport en een klein 
opvouwbaar pakket gewenst zijn.

Action5 Vastframe Action5 Vouwframe

Alles-in-één oplossing
De Action5 familie biedt een complete oplossing 
die perfect geconfigureerd kan worden om aan 
de wensen van de gebruiker tegemoet te komen 
én aan die van de leverancier:

    Onderling uitwisselbare onderdelen

   Instelbaarheid ingebouwd in iedere stoel

   Cross compatibiliteit van onderdelen en opties

   Verminderde complexiteit

   Geschikt voor Alber elektrische 
ondersteuningen

Verkrijgbare opties en accessoires
   Instelbaar zwaartepunt en camber

   Reeks wegzwenkbare beensteunen en 
beensteunopties

   Diverse armsteunen waaronder een 
wegzwenkbaar en afneembaar exemplaar

   Verschillende duwhandvatten

   Anti-tip

   Keuze uit verschillende voorwielen

   Lichtgewicht spatborden

Action5 Vouwframe
Action5 Vastframe



Zitbreedte 

Diepte voetsteun 

Max. veilige 
hellinghoek
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Zithoek 

Totale breedte1 

Max. gebruikers 
gewicht 

Zitdiepte 

Hoogte armsteun 

Radius
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Zithoogte 

Totale breedte, 
opgevouwen 

Totaal gewicht 

Rughoek 

Totale lengte, inc. 
beensteunen1  

Gewicht zwaarste 
onderdeel 

Rughoogte 

Totale lengte, ex 
beensteunen 

Afmetingen Action5 
Vouwframe
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Voorframe hoek 

Totale hoogte 

305 / 330 / 355 / 
380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

530 mm

Wegzwenkbare 
beensteunen: 
200-510 mm 
Vastframe:  

300-530 mm

350 / 375 / 400 / 
425 / 450 / 475 / 

500 mm

150-265 mm 
205-280 mm 
250-375 mm

0 - 9 °

ZB +180 mm 
tot 

ZB +250 mm

100 & 130 kg 

360-535 mm in 
stappen van 25 mm 

Zithoogte achter: 
360-510 mm in 

stappen van 25 mm

Action5 Vouwframe:  
320-380 mm 

Action5 Vastframe:  
485-780 mm

Action5 Vouwframe: 
vanaf 12,3 kg 

Action5 Vastframe:  
vanaf 10,8 kg

Vast 90° 
Of instelbaar 90° 

-15°/+15°

845-1205 mm

Action5 Vouwframe: 
8,3 kg 

Action5 Vastframe: 
6,8 kg

Vast  
300 / 325 / 350 / 
400 / 425 / 450 / 

475 / 500 mm

Instelbaar 360-400 
en 410-490 mm

670-860 mm

670-860 mm

Vast voorframe 80°

Wegzwenkbare 
beensteunen  

70° / 80° & 90°

Comfort 
beensteunen 0-80° 

701-1108 mm

Technische gegevens 

Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op www.invacare.nl.

Dark  
Red

Silver

Pop  
Blue

Blue

Anthracite 
Black

Purple

Pearl  
White

Electric 
Green

Hypnotic 
Purple

Pearl  
Grey

Matt  
Black

Intense 
Yellow

Vibrating 
Orange

Accentkleuren 

Let op: daadwerkelijke op rolstoel kleuren kunnen afwijken van datgene dat 
hierboven getoond is.

Framekleuren Voetnoten 

Overige gegevens 

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

Bekleding 

Black Nylon / 
Grey mesh

1. Totale afmetingen 
In sommige configuraties overschrijdt de totale breedte of lengte de 
toegestane waarden, waardoor doorgang bij een nooduitgang niet 
mogelijk is.

2. Stabiliteitswaarden: 
Max. helling parkeerrem = 7° 
Statische stabiliteit heuvel af = 14° - 21° 
Statische stabiliteit heuvel op = 9,4° - 25,5° 
Statische stabiliteit zijwaarts = 20° - 24°

3. Radius  
Minimale draaicirkel = 625 mm 
Pivot breedte = 1050 - 1180 mm

4. Opgevouwen afmetingen (Action5) 
Opgevouwen hoogte = 450 - 720 mm 
Opgevouwen diepte = 620 - 1020 mm 
Opgevouwen breedte = 320 - 380 mm

7°

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 
6716 AE Ede
Nederland

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2018 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. 
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging. Action5 familie - NL - 09/2018


