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Predstavujeme vám radu vozíkov Action5
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Action5 Rigid
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Správny výber

Action5

Action5 Rigid

Invacare Action5 bol navrhnutý pre aktívnejších užívateľov, 
ktorí hľadajú cenovo dostupný vozík s vynikajúcim jazdným 
výkonom. Vďaka svojmu preverenému a spoľahlivému 
dizajnu môže tento vozík vyhovieť viacerým potrebám a 
požiadavkám, k čomu prispieva aj jeho vynikajúca úroveň 
nastaviteľnosti a obrovské možnosti konfigurácie. Je ideálny 
pre užívateľov s meniacimi sa potrebami a je skvelým 
vozíkom pre školenia.

Prispôsobte ho svojej osobnosti

Výzor vozíku sa môže 
prispôsobiť osobnosti 
užívateľa. K dispozícií sú  
rôzne farby rámu, ako aj 
ďalšie doplnkové farby pre 
krytky nápravy a vidlice.

Vysoko konfigurovateľný 

Pevný predný rám je k dispozícii 
pre tých, ktorí chcú aktívnejší 
vzhľad vozíku a ešte ľahšiu 
celkovú hmotnosť výrobku.

Na uľahčenie presunov a 
pri skladaní a preprave je k 
dispozícii sklápacia verzia.

K dispozícii je široká škála 
podrúčok a príslušenstva, 
čo umožňuje nastavenie 
radu Action5 tak, aby 
vyhovoval všetkým.

Nastavovanie počas sedu

Naša unikátna patentovaná technológia  
umožňuje nastavovanie uhla opierky chrbta,  
zatiaľ čo užívateľ zostáva sedieť vo vozíku.  
Čo najpresnejší uhol vám pomôže nastaviť  
zabudovaná mierka. 

Vo vozíku Action5 môžete počas sedu nastavovať:

+ Hĺbku sedadla

+ Uhol sedadla

+  Výšku sedadla v prednej 
aj zadnej časti

+ Uhol opierky chrbta

+ Výšku opierky chrbta

+ Dĺžku opierok nôh

+ Výšku lakťovej opierky
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Action5 Rigid

Pevný ľahký rám  
Vynikajúci jazdný výkon

  Ideálny pre aktívneho užívateľa. Tento vozík má vynikajúcu 
energetickú účinnosť, vďaka svojej pevnej a robustnej konštrukcii, 
ktorá obmedzuje množstvo straty energie počas pohonu. To 
pomáha znižovať vypätie a zranenie ramien a horných končatín.

Kompatibilný s novým e-pilotom® 
Urýchlite si život

  Pripojte Action5 Rigid k novému doplnkovému skútru Alber e-pilot a získajte 
alternatívny pohon, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a dodá vám maximálny 
pôžitok z jazdy. E-pilot ponúka nový druh mobility, ktorý umožňuje užívateľovi 
rozšíriť svoje možnosti. V prípade potreby ručného pohonu sa dá e-pilot 
jednoducho odpojiť. 
 
Vozík je kompatibilný aj s ďalšími doplnkami Alber (napr. Alber e-fix).

PREZRITE SI
DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI 
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Action5

Samozaisťovacia funkcia 
Stabilne a bezpečne

Unikátny mechanizmus skladania  
Kompaktný a nenáročný dizajn  

  Inovatívny dizajn skladacieho mechanizmu umožňuje výrazne znížiť 
veľkosť rámu a sklopiť opierku chrbta nad hornú časť sedadla, vďaka 
čomu je vozík veľmi kompaktný. Zloženie vozíka nevyžaduje žiadnu 
ďalšiu manipuláciu, takže sa ľahko skladuje aj prepravuje.

  Patentovaný horizontálny skladací mechanizmus v tvare H 
poskytuje lepšiu úroveň stability v porovnaní s inými skladacími 
vozíkmi na trhu. Funkcia samozaisťovania udržuje bezpečnú 
pozíciu sedadla a uľahčuje pohon, čím zlepšuje výkon vozíka.

 PATENTOVANÁ

 PATENTOVANÁ



Stredne aktívne manuálne invalidné vozíky. 
Poskytujúce kompletné riešenie.

   Robustný a ľahký invalidný vozík s 
energeticky úsporne navrhnutým rámom, 
ktorý poskytuje vynikajúci jazdný výkon.

   Ideálna voľba pri preprave a malom  
skladovacom priestore.

Action5 Rigid Action5

Všetko v jednom
Rad vozíkov Action5 ponúka kompletné riešenie. Vozíky sú 
konfigurovateľné, vďaka čomu môžu vyhovieť potrebám 
každého užívateľa. Tento rad vozíkov je skvelým partnerom 
každého dodávateľa:

    Vymeniteľné diely

   Každý vozík je nastaviteľný

   Náhradné diely a doplnky sú kompatibilné s ostatnými 
vozíkmi v rade

   Jednoduché ovládanie

   Kompatibilné s doplnkami  Alber® 

Dostupné úpravy a príslušenstvo
   Nastaviteľné ťažisko a sklon

   Široký výber opierok nôh, odklápacích opierok nôh

   Množstvo lakťových  opierok, vrátane odklápacej a 
odnímateľnej

   Množstvo nastaviteľných rukovätí

   Zábrana proti prevráteniu

   Široký výber predných koliesok

   Odľahčené blatníky

Action5

Action5 Rigid

Predstavujeme radu  
Action5



Šírka sedadla 

Dĺžka opierky nôh 

Max. bezpečné 
stúpanie2 

Uhol sedadla 

Celková šírka vozíka1 

Max. váha užívateľa 

Hĺbka sedadla 

Výška lakťovej 
opierky 

Polomer otáčania3 

Výška sedadla 

Celková šírka 
zloženého vozíka 

Celková váha 

Uhol opierky chrbta 

Celková dĺžka, vrátane 
opierok nôh1  

Hmotnosť najťažšej 
časti 

Výška opierky chrbta 

Celková dĺžka, bez 
opierok nôh 

Action5 skladacie  
rozmery

 

Uhol predného rámu 

Celková výška 

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

505 / 530 mm

Odklápací rám: 200-510 
mm

Pevný rám: 300-530 mm

350 / 375 / 400 / 425 / 
450 / 475 / 500 mm

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

0 - 9 °

Š. sedadla +180 mm

až

Š. sedadla +250 mm

100 & 130 kg 

360-535 mm po 25 mm 
stupňoch Výška zadnej 

časti sedadla:

360-510 mm po 25 mm 
stupňoch

Action5:  
320-380 mm 
Action5 Rigid:  
485-780 mm

Action5:  
od 12.3 kg 

Action5 Rigid:  
od 10.8 kg

Pevný 90° 
Alebo voľný 90° 

-15°/+15°

845-1205 mm

Action5: 8.3 kg 
Action5 Rigid: 

6.8 kg

Pevná  
300 / 325 / 350 / 400 

/ 425 / 450 / 475 / 
500 mm

Nastaviteľná 360-400 a 
410-490 mm

670-860 mm

670-860 mm

Pevná predná časť 80° 
Odklápacia opierka nôh 
70° / 80° a 90° Vyvýšená 

opierka nôh 0-80°

701-1108 mm

Technické údaje 

Podrobnejšie informácie o tomto výrobku, vrátane používateľskej príručky, nájdete na adrese: http://www.invacare-eu-export.com/action5

Tmavo    
Červená

Strieborná           

Modrá

Modrá

Antracitovo 
Čierna 

Fialová

Perlová  
Biela

Elektrická  
Zelená

Hypnoticky  
Fialová

Perleťovo   
Šedá

Matná   
Čierna

Intenzívna 
Žltá

Vibrujúca  
Oranžová

Doplnkové farby 

Upozornenie: farby sa môžu mierne líšiť od farieb, ktoré sú tu zobrazené.

Farby rámu Vyhlásenia 

Regulačné údaje 

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

Čalúnenie 

Čierny nylon/ Šedá 
sieť

1. Celkové rozmery  
V niektorých prevedeniach celková šírka alebo dĺžka prekračuje povolené limity, čo 
môže znemožniť prístup k únikovým východom. 

2. Hodnoty stability: 
Max. sklon pri parkovacej brzde = 7 ° 
Statická stabilita pri klesaní = 14 °- 21 ° 
Statická stabilita pri stúpaní = 9,4 °- 25,5 ° 
Statická stabilita do strán = 20 °- 24 ° 

3. Polomer otáčania  
Minimálny polomer otočenia = 625 mm  
Šírka otočenia = 1050-1180 mm 

4. Skladacie rozmery (Action5) 
Výška = 450-720 mm 
Hrúbka = 620-1020 mm 
Šírka = 320-380 mm
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