
UUSI kokoontaitettava & kevyt sähköpyörätuoli

Innovatiivisella Gyroteknologialla

DISCOVER. EXPLORE. EXPERIENCE.



Löydä
Uusi design.

Tutki
 Uusia mahdollisuuksia.

Koe
 Parempi suorituskyky.

Uuden sukupolven Esprit Action®. 
Kiehtova uusi design on innovatiivinen 

yhdistelmä teknologiaa, suorituskykyä 

ja harkiten valittuja parannuksia.



Kehittynyt uusi design.
Esprit Action® on kehittynyt teknisessä tarkkuudessaan.
Jokainen uusi osa on ottanut edistyksellisiä kehitysaskeleita.

Mahtuu helposti autoon.

Kokoontaitettava ja irrotettavat osat.

Suoriutuu helposti 6° nousuista.

Laaja, käyttäjälähtöinen design- 
ohjelma on tuottanut tulosta: Uusi 
Esprit Action® on kevyt, kokoon-
taitettava sähköpyörätuoli, jossa on 
Alberin napa-moottorit ja erittäin 
muunneltavissa oleva, suositun 

Action® -tuoteperheen kokoon-
taitettava alumiinirunko. Tuloksena 
ennen näkemätön Esprit Action®.  
On vihdoin aika nauttia vapaudesta ja 
aidosta Esprit Actionin® hengestä!



Alberin 
moottoroidut 
renkaat

Parempi suorituskyky
14” takapyörät sekä pneumaattiset taka- ja 
eturenkaat takaavat tasaisen ja mukavan ajon. 
Uudessa mallissa on myös uusi 8 km/h 
nopeusvaihtoehto, joka parantaa 
suorituskykyä ulkona.

Helposti kapeissakin tiloissa
Uuden innovatiivisen gyroteknologian ja kompaktin 
akselivälin ansiosta parempi ohjattavuus ja helpompi 
liikkua ahtaissakin ympäristöissä. Takapyörät on 
sijoitettu  eteenpäin paremman pidon ja pienemmän 
kääntösäteen saavuttamiseksi.

Vaivattomasti kynnysten yli 
Jopa 6° kaltevan pinnan ylitys vaivattomasti, 
pehmeästi ja vakaasti. Uusi gyroteknologia 
hidastaa vauhtia kaltevuusasteen mukaan ja 
tunnistaa nopeasti, kun pyörätuoli on kallistettuna.

6°

*min. kuljetuspaino

15kg*



Alber 
powered
wheels

Advanced new design.

Better drive performance
14” rear wheels and pneumatic rear
and front tyres gives a smooth and
comfortable drive. The new design also 
features a new 8km/h speed option for 
improved outdoor performances. 

8km/h
optiona 

Negotiates narrower spaces
Featuring new innovative gyro technology, the 
compact wheelbase gives enhanced manoeuvrability 
making the narrowest of environments easier to
negotiate. The rear wheels are repositioned frontward 
for better traction and a smaller turning radius. 

Helpompi kuljettaa

Designissa on käytetty Action®-tuote-
perheestä tuttua kevyttä, kokoontaitet-
tavaa ristikkorunkoa ja irrotettavia, 
napamoottori-takarenkaita ja akkuja. 

Esprit Action® voidaan kokoontaittaa
kuljetusta varten ilman ramppeja tai muita 
lisäapuvälineitä.

Ristiin yhteensopiva
Ristiinyhteensopiva Action® -
tuoteperheen osien kanssa 
mahdollistaa nopeat adaptaatiot. 
Esprit Action® voidaan kustomoida 
erityistarpeiden mukaan nopeasti ja 
kustannustehokkaasti.

Asento- & käyttömukavuus
Optimaalinen istuma-asento saavutetaan erittäin 
konfiguroitavien vaihtoehtojen ja lisävarusteiden 
avulla. Pyörätuolia voidaan hienosäätää 
hienovaraisesti vastaamaan kliinisiä tarpeita.

Effortlessly handles inclines 
Inclines of up to 6° are effortless, smooth 
and stable. The new gyro technology 
reduces acceleration according to the 
degree of the slope and quickly detects 
when the wheelchair is on a tilt. 

6°

Our Esprit Action® has moved forward with technical precision. 
Every part of its new design has made progressive steps.

Easily fits into a car

Foldable with removable parts

Handles incline up to 6°

*min. transportable
weight

Optiot

Alberin kevyt, kääntyvä joystick kääntövarsi

Premium kaatumisesteet optiona: joissa on  
nostotoiminto, joka mahdollistaa renkaiden 
nopean irrottamisen maasta.

15kg*

An extensive customer-led

design programme has made the 

difference. The new Esprit Action® 

is lightweight, foldable and uses 

integrated Alber powered wheels

on a highly customisable 

aluminium chassis from our popular 

Action® range. The results are 

unprecedented. It’s finally time to 

enjoy the freedom and true spirit of 

the Esprit Action®. 



Tekniset tiedot 
Lisätietoja mm. käyttöohje ENG: www.invacare.eu

NEW foldable & lightweight power chair

Featuring innovative gyro technology

Tehostevärit

Junior
Esprit Action® Junior antaa lapsien nauttia aktiivisesta ja itsenäisestä 
elämästä.  Uusi Junior rohkaisee lapsia olemaan lapsia, onnellisia, 
aktiivisia ja lisää itsetuntoa.
Olipa kyse ystävien kanssa verkossa tapaamisesta sisätiloissa tai tapaa-
misesta ja leikkimisestä ulkona, jokainen lapsi voi osallistua aktiivisesti 
ja tuntea olonsa hyväksi Esprit Action®:n kanssa. 
Esprit Action® :n selkeämpi visuaalinen estetiikka ja kolme väriyhdistelmää 
varmistaa, että lapset voivat käyttää pyörätuoliaan rajoituksetta. Enemmän 
mahdollisuuksia, enemmän hauskuutta.
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1 Painavin osa on runko 15 kg

Runkovärit

Discover.
 A new design

Explore.
 New possibilities

Experience.
 Even better performance

Introducing the next generation of 
Esprit Action®. An exciting new design

using an innovative combination of 

technology, performance and carefully

considered refinements.

DISCOVER. EXPLORE. EXPERIENCE.

Adult 

Slate 
Grey

Pop
Blue

Anthracite 
Black

Hypnotic 
Purple

Water 
Blue

Lime Black

Adult & Junior Junior

Esprit  
Action®

Esprit  
Action®Junior

Istuinleveydet Istuinsyvyydet IstuinkulmaIstuinkorkeudet Selkäosan kulmaSelkäosan korkeudet

380 - 605 mm 

305 - 380 mm

400 - 500 mm 

325 - 375 mm

3°  

3°460 / 485 mm 

460 / 485 mm  0° - 30° 

0° - 30°

390 - 510 mm 

390 - 510 mm

Kokonais-
korkeudet

Ajoyksikön 
leveys

Kokonaispituudet 
 sis. jalkatuet

Kokonaispituudet 
ilman jalkatukia

Jalkatukien 
pituudet

340 - 470 mm 

200 - 330 mm

Istuinleveys 
+ 180 mm

Istuinleveys
+ 180 mm

980 - 1115 mm  

925 - 1075 mm

640 - 970 mm 

640 - 970 mm

945 - 1000 mm  

945 - 1000 mm

Moottorin 
kapasiteetti

6°  

6°  

Max.käyttäjäpaino

125 kg 

80kg

Max. kallistus-
kulma

Ajomatka Nopeus

15km

15km

6 km/h tai 8 km/h 

6 km/h tai 8 km/h 

Esprit  
Action®

Esprit  
Action®Junior

Esprit  
Action®

Esprit  
Action®Junior

40.4 - 45 kg1  

40.4 - 45 kg1  

Kokonaispainot Akkukapasiteetitt

36 V (3 x 12V)/
7.65 Ah

36 V (3 x 12V)/
7.65 Ah

 

1430 - 1960 mm

1430 - 1960 mm

 

Kääntö- 
säde

30 mm 

30 mm

Max.esteenylitys 
kyky korkeus

Säädettävät 
käsituet

+50 mm

+50 mm

6 km/h: 2 x 110 W
8 km/h: 2 x 150 W 
6 km/h: 2 x 110 W
8 km/h: 2 x 150 W 

 

 




