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Invacares art.nr. Sesamnr  Benämning  Ej kombinerbart med: Bild

 MODELL

 70467 Rullstol Action3 Junior 12tum sb25,5 sd20-25 exklusive benstöd

70468 Rullstol Action3 Junior 12tum sb30,5 sd27,5-32,5 exklusive benstöd

70469 Rullstol Action3 Junior 22tum sb28 sd25-30 exklusive benstöd

70470 Rullstol Action3 Junior 22tum sb33 sd32,5-37,5 exklusive benstöd

SITTHÖJD

  46cm 

 Action3 Junior

Action3 Junior är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör benhöver du inte 
ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa. OBS! Benstöd ingår inte i standard.                                                              

Förändring standardutförande

Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer också artikelnummer för varje tillbehör utöver standard som du önskar beställa. 
Dessutom finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard, markerat med gul bakgrund.

Samleverans 

Markera Samleverans när du beställer andra tillbehör än standard om du önskar komplett stol. Annars levereras varje del för sig.

bl a ingår ej benstöd i standard.

 

Beställningsstöd
Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in

Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 80 kg
OBS! Benstöd ingår inte i standard utan måste beställas extra

 

Foton stämmer inte helt med standardkonfigurationer, 

Standardkonfigurationer 22tum
Sittbredd 28cm med sittdjup 25-30cm 
Sittbredd 33cm med sittdjup 32,5-37,5cm
Sitthöjd 46cm
Ryggstöd fast vinkel 7gr med höjdställbara integrerade körhandtag
Ryggklädsel polstrad för sb 28cm och ställbar ryggklädsel för sb 33cm
Utan benstöd
Armstöd junior kort dyna
Ramfärg svart
Länkhjul massiva 125x45mm
Drivhjul massiva 22x1/38tum med aluminium drivringar
Drivhjulsplacering passiv sittbredd 28cm, medium sittbredd 33cm
Brukarbroms tryck för att låsa
Transportfäste
Tippskydd inkl. tramprör

Stabiliseringskit med 
utflyttade länkhjul är 
std på sb28 cm. Kan 
inte monteras på 
sb33 cm

Standardkonfigurationer 12tum
Sittbredd 25,5cm med sittdjup 20-25cm
Sittbredd 30,5cm med sittdjup 27,5-32,5cm
Sitthöjd 46cm
Ryggstöd fast vinkel 7gr med höjdställbara integrerade körhandtag
Ryggklädsel polstrad för sb 25,5cm och ställbar ryggklädsel för sb 30,5cm
Utan benstöd
Armstöd junior kort dyna
Ramfärg svart
Länkhjul massiva 125x45mm, 
Transporthjul massiva 12x2tum
Drivhjulsplacering passiv
Vårdarbroms samt parkeringsbroms (vid däck)
Transportfäste
Tramprör hö sida (ingår i drivhjulsplattan)

Stabiliseringskit med 
utflyttade länkhjul är 
std på sb25,5 cm. Kan 
inte monteras på 
sb30,5 cm.
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 BENSTÖD-MÅSTE VÄLJAS FÖR KOMPLETT STOL, ingår ej i standard

1513492 70406
 Benstöd överdel 90gr exkl fotplatta, hö/vä.                                                        
      (för underbenslängd 12,5-26cm, från sitsklädsel till fotplatta)
      Beställ 2 st om båda benstöden ska vara 90gr.   

 

 SP1648503 71807  Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 25,5-28cm, hö   
SP1648502 71804  Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 25,5-28cm, vä    

 SP1648505 71815  Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 30,5-33cm, hö
SP1648504 71810  Fotplatta vs med rör, för benstöd 90gr, sb 30,5-33cm, vä

 1513431 70476

 Optimizer för 90gr benstöd, hö/vä                                                                
      (Fotplattorna är som standard djupjusterbara ca 5 cm vilket oftast är
      tillräckligt. Optimizer ger extra djupjustering av fotplattan framåt 
      eller bakåt 2,5cm)
      Beställ 2 st om båda fotplattorna behöver extra djupjustering

Benstöd vs.

DE257336 71281  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 25,5cm, hö

DE257337 70664  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 25,5cm, vä

DE257338 70665  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 28cm, hö

DE257339 70666  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 28cm, vä

DE257340 70667  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 30,5cm, hö

DE257341 70668  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 30,5cm, vä

1506483 70396  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 33cm, hö

1506920 70397  Benstöd vs med vadstöd, fotplatta vs, sb 33cm, vä

VADBAND

1513301 70405  Vadband för sb 20,5-28cm Benstöd vs.
0572-05794 70411  Vadband för sb 30,5-38cm

 ARMSTÖD

 1489055-0601 70412  Armstöd junior, kort dyna 28cm, bredd 6cm, hö                                               
      (höjdjusterbart 18-28cm, inkl. armstödslåsning)  

 1489056-0601 70413  Armstöd junior, kort dyna 28cm, bredd 6cm, vä                                            
     (höjdjusterbart 18-28cm, inkl. armstödslåsning)  

 LÄNKHJUL
 SP1584367 70483  Länkhjul 125mm x 45mm (5 x 1 3/4tum) massivt med axel, styck

 SP1584367 70482  Länkhjulsgaffel bred svart, styck

 DRIVHJUL
DRIVHJUL  (22tum med quick release-axlar alternativt 12tum)

 1498432  Drivhjul 22 x 1 3/8tum, massivt, grått, aluminium drivring 
      Är standard för rullstol 22tum                
Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på orderrad i 
samma order.

57187 Drivring Plast 22tum, friktion hård, styck

10902 Däck 22x1 3/8 tum (37-501) lättmönstrat luft

 1571032  Drivhjul 12tum vårdarbromsat, massivt
      Är standard för rullstol 12tum

DRIVHJULSPLACERING (balansering)


 Medium, drivhjulet är monterat parallellt med ryggröret
     Är standard för 22tum sittbredd 33cm 12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm

 Std, drivhjulet är monterat 2,5cm framför ryggröret 12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm


 Passiv, drivhjulet är monterat 2,5cm bakom ryggröret    
     Är standard för 12tum samt 22tum sittbredd 28cm           

51174
Annan balansering än std, ange balansläge i kommentarsfältet. 
För Action 22tum sittbredd 33cm finns alternativt balansläge Std och 
Passiv. Medium är standardinställning, se ovan

12tum drivhjul, 22tum sittbredd 28cm

EKERSKYDD
62546  Ekerskydd transparent 22tum, styck

 BROMSAR

 SP1639529 70414  Broms tryck för att låsa, vä

 SP1639530 70415  Broms tryck för att låsa, hö

BENSTÖDSÖVERDEL 90 grader
FOTPLATTOR  (höjdjusterbara i steg om 1cm)

Optimizer för 90gr benstöd,

12tum drivhjul

BENSTÖD VINKELSTÄLLBARA  (höjdjusterbara i steg om 1,5cm)
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 SÄKERHET

 1534090 70427  Transportfäste bak                                                                                            

0572-05389 70410
 Midjebälte med metallås (krocktestat). 
OBS! Ska användas/beställas om rullstolen används som säte vid transport i 
i fordon 

 1513251 70404

 Tippskydd med tramprör, styck
OBS! Endast som standard på rullstol 22tum. Kan också monteras/
beställas till rullstol 12tum. Vid sb25,5 kan gångutrymmet för vårdaren 
begränsas.

 ÖVRIGA TILLBEHÖR
1513254 70480  Bord sidosvängbart med fäste, sb 25,5-28cm

1513255 70481  Bord sidosvängbart med fäste, sb 30,5-33cm

70477
Placering fäste bord, ange hö eller vä armstöd i kommentarsfältet
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