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Standaard 
beensteunen 

De optionele 
verhoogde 
beensteunen 
bieden extra 
comfort.

Stokhouder 

Dit accessoire 
kan 
gemonteerd 
worden om uw 
wandelstok of 
kruk veilig vast 
te houden.

Technische gegevens

Invacare  
Action1 R

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

425 mm 3° 495 mm 7° 430 mm 80°

Invacare  
Action1 R

330 - 455 mm

240 mm Breedte rugleuning 
+ 195 mm 

250 mm 1085 - 1125 mm 835 - 875 mm 950 mm

Framekleuren Bekleding

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

Breedte rugleuning Zitdiepte Zithelling
Zitting naar 
vloerhoogte Rughelling

Hoogte 
rugleuning

Beensteun-  
helling

Onderbeen-  
lengte

Totale hoogteTotale breedte

Totale 
lengte (incl. 

beensteunen)
Lengte zonder 
beensteunen

Max. 
gebruikersgewicht

Draaicirkel
Stabiliteits- 

waarden

Transport- 
gewicht

Hoogte 
armleuningen

Totaal  
gewicht

Totale breedte 
(dichtgevouwen)

Invacare  
Action1 R 125 kg Vanaf 17,5 kg Vanaf 10 kg

Black NylonPearl Grey

Anti-tip 
wielen 

Zorgen 
voor extra 
veiligheid 
op hellingen 
of als de 
rugleuning 
gekanteld 
wordt.

De Action1 R is een functionele, stalen 
rolstoel. Na jaren van ervaring is de Action1 
R nu beschikbaar in drie uitvoeringen: 
zelfrijdende voorstuwing in aluminium met 
24” achterwielen, zelfrijdende voortstuwing 
met trommelremmen en 24” achterwielen, en 
een transitversie met 12” achterwielen.
Met zijn zes standaard maten om uit te 
kiezen, is het snel en eenvoudig om de juiste 
maat te vinden.
Dit zijn de voornaamste kenmerken: 

• Kwaliteit en betrouwbaarheid
• Bewezen functionaliteit
• Zes maten en drie uitvoeringen

Kwalititeit en 
betrouwbaarheid 

De Acion1 R is 
uitgeprobeerd, getest 
en... geslaagd. Dit 
maakt de Acion1 R 
een betrouwbare 
partner, degene 
waarop u kunt 
rekenen.

Kleuren kunnen enigszins 
afwijken van de hier afgebeelde 
voorbeelden.

Bewezen functionaliteit 

De nieuwe verstelbare en afneembare 
armsteunen vergemakkelijken transfers. De 
specifieke vorm van de armsteunen zorgt 
voor een gereduceerde breedte die gelijk is 
aan de zitbreedte + 195 mm. De armpads zijn 
beschikbaar twee posities: kort of lang.

Blue Ocean

1. Stabiliteitswaarden 
Max. veiligheidshelling bij 
parkeerremmen: 7°
Statische stabiliteit bergafwaarts: 18 °
Statische stabiliteit bergopwaarts: 9 °
Statische stabiliteit zijwaarts: 16,8 °

2. Draaicirkel
Minimale draaicirkel : 915 mm 
Draaibreedte : 1280 mm 

3. Afmetingen dichtgevouwen stoel
Hoogte: 735 - 950 mm
Diepte: 1025 mm
Breedte: 225 mm

4. Algemene afmetingen 
In bepaalde configuraties overschrijdt de 
totale breedte of lengte de toegestane 
grenzen, en is de toegang tot de 
nooduitgangen niet langer mogelijk. 

Deze rolstoel 
mag niet 
gebruikt 
worden als 
zitplaats 
in een 
motorvoertuig.


