
Chegou a Nova Geração!

A nova Action2
NG foi desenvolvida com base no conceito da Action3. 

As especificações vão ao encontro das necessidades básicas dos 
utilizadores sem comprometer a segurança e conforto. A Action2

NG 
partilha da mesma plataforma da Action3, oferecendo um peso total 
baixo para fácil manuseio e boas características de condução. Devido 
ao uso partilhado de componentes comuns, a Action2

NG enquadra-se 
perfeitamente na família Action. 

Invacare®

R ction 2 

102



Características Técnicas

Forquetas com montagem 

exterior

A montagem exterior das for-
quetas permite maior espaço 
para os pés, facilitando as trans-
ferências e a propulsão podal.

Qualidade de vida

A tecnologia amplamente testada e 
aprovada da Família Action permite 
ao utilizador ir até onde deseja. A 
compatibilidade com as cadeiras 
Action3

NG e Action4
NG fazem desta 

cadeira um produto ideal para início de 
gama. 

Leve e confortável

Com um peso a partir de 14,9kg, a 
Invacare Action2

NG preenche todos os 
critérios de funcionalidade. A estrutura 
estável, de encartar e com o encosto 
dobrável, permite um fácil manuseio e 
transporte da cadeira. A compatibilidade 
de acessórios e opções com as restantes 
cadeiras da família Action, asseguram 
que a Action2

NG pode ser facilmente 
adaptada às necessidades individuais de 
cada utilizador.

Centro de gravidade ajustável

A placa de fixação do eixo 
pode ser ajustada 50 mm em 
profundidade e permite duas 
alturas assento/chão.

Encosto dobrável

Em conjunto com as rodas 
traseiras de extracção rápida, 
permite o transporte da cadeira 
sem dificuldades.

Cor do Chassis

Características 

Auto- 

Propulsão

Trânsito

405 / 430 /  
455 mm

405 / 430 /  
455 mm

400 / 430 mm 

400 / 430 mm

485 / 510 mm 

485 / 510 mm

430 mm 

430 mm

200 - 280 mm (n°1) 

200 - 280 mm (n°1) 

330 / 
460 mm

330 / 
460 mm

SW + 200 mm

 
SW + 145 mm

945 / 970 mm 

945 / 970 mm

820 / 870 mm

 
725 mm

325 mm

 
240 mm

16,2 kg 

 
14,9 kg 

8,9 kg  

12,1 kg 

Auto- 

Propulsão

Trânsito
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Crash tested
ISO 7176-19*

80° 

80° 

7°  

7° 

*  Todas as dimensões dos produtos estão 
em milímetros para obedecer às normas EN 
12183 e EN 12184.

As nossas cadeiras obedecem à norma ISO 
acima mencionada e à norma ISO 10542 e têm 
características adicionais, fornecendo níveis 
elevados de segurança para o utilizador quando 
viaja num veículo a motor. Os utilizadores 
devem, de qualquer das formas, utilizar o 
assento do veículo e o respectivo sistema de 
retenção/segurança sempre que possível.

Cinza Prata Nylon Preto

Estofos

Por favor tome nota que as cores fornecidas podem variar um pouco das ilustradas acima.

1030 / 1080 mm

 
950 mm

125 kg 

125 kg

Para informações pré-compra sobre esta 
cadeira, por favor consulte www.invacare.pt. 
Pode observar na secção Cadeiras de rodas 
manuais/Standard/Médio-Activas/Action2 NG
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