
Renasce a estrela... A Action3 Nova Geração 

A Action3
NG é um dos melhores exemplos de compatibilidade em toda a 

gama Invacare. Oferece grandes vantagens para o revendedor e cliente 
final pelo facto de ser uma cadeira com opções e acessórios compatíveis 
com outras cadeiras da gama ActionNG e não só. Permite uma gestão do 
stock facilitada e uma resposta eficiente aos clientes finais. Esta atraente 
"Nova Geração" com um design elegante, e funcionalidades melhoradas 
em termos de estabilidade e conforto confirma o renascimento da nossa 
emblemática cadeira em grande estilo. Bem-vinda Action3

NG !
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Funcionalidade e Inovação  

A Invacare procura sempre a inovação e 
a Action3

NG
 apresenta uma cruzeta nova 

com sistema de encarte que aumenta 
a estabilidade e torna ainda mais fácil o 
fecho e abertura da cadeira. De salientar 
ainda o novo “design” do chassi, com 
uma curvatura na lateral, que faz com 
que a Action3

NG
 se distinga facilmente 

da sua ascendente Action3 assim como 
dos apoios de pés que oferecem mais 
apoio. Estas novas características tornam 
a Action3

NG
 numa óptima escolha para 

máxima performance de condução e 
bem estar do utilizador.
Durabilidade  

Adaptáveis e modulares A Action3
NG

 
adapta- se e configura- se para responder 
progressivamente às mudanças que o uti-
lizador vai precisando. É muito simples de 
configurar pois possui uma vasta gama de 
opções. Este modelo é um grande exem-
plo de uma segunda geração de cadeira 
de rodas, com uma larga experiência com-
provada pelos modelos anteriores. Uma 
cadeira popular com novas melhorias que 
a valorizam, os utilizadores podem contar 
com a Action para facilitar o dia a dia. 

Transportável 

Com baixo peso e componentes 
destacáveis ou dobráveis, a Action3

NG
 

é simples de encartar e de desmontar, 

tornando-a facilmente transportável 
mesmo em carros pequenos. 

Travão e alavanca de travão  

Dobre a alavanca do travão para 
facilitar as transferências. 

Apoio de perna com 

compensação 

O novo apoio de perna elevató-
rio oferece uma óptima compen-
sação de comprimento com a 
elevação intensificada em aprox.  
3 - 5 graus.

Apoio de pernas/patins 

Apoios giratórios para o inte-
rior/exterior, destacáveis rapi-
damente. A altura dos patins é 
regulável a cada centímetro.

Características

Tela de encosto bi-material

Agora de série, a tela bi-material 
oferece maior conforto gracas 
ao tecido respirável e possibi-
lita a arrumação e transporte de 
bens pessoais na bolsa traseira 
existente.
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Opção de encosto dobrável a 

meia altura

Para facilitar a arrumação e trans-
porte.

Invacare Action4
 NG Dual HR

Versão hemiplegica com aro 
duplo (reversível), roda de 
extracção rápida. Duas posições 
possíveis para o aro interior. Lar-
gura total = largura de assento + 
190 mm.

➀ ➁

➂ ➄

➅

Opções variadas de apoios de 

cabeça 

Apoio de cabeça/pescoço, apoio 
de cabeça com abas, apoios de 
cabeça e maçãs do rosto. 

Versão Hemiplégica com alavanca unilateral

Este sistema de controle permite que os utilizadores com baixa força 
muscular consigam propulsionar a cadeira de rodas usando a alavanca 
para direccionar a cadeira para todas as direcções. Sistema de trava-
gem integrado.

Versão Trânsito 

Esta versão de trânsito oferece 
alturas de assento/chão de 460, 
485 e 510 mm.  

Reclinação de encosto  

A reclinação do encosto pneu-
mática permite um fácil ajuste 
por parte dos prestadores de 
cuidados através de um simples 
movimento contínuo.

Características

Opções de apoios de braço 

Várias versões disponíveis, com altura fixa, regulável. Fixo ou rebatível. A regulação vária entre 18 e 28 cm, com almofadas curtas ou longas. 
Existe ainda a almofada mais envolvente indicada para hemiplégia.

Como todas as cadeiras da família NG, a Invacare Action3
 NG é compa-

tível com o Trepa Degraus Alber scalamobil
® e permite então subir 

escadas com toda a segurança e simplicidade.
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870 mm 

870 mm

9° 

9°

Dados técnicos

Invacare®

Action
®3

NG

Cores do chassis

Cinza Xisto Azul Oceano  

Vermelho

Estofos

Nylon pretoAntracite

Branco 

NOVIDADE

Auto  

propulsão

Transito

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

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

400 / 450 mm  

400 / 450 mm

360 / 385 / 410 / 435 /  
460 / 485 / 510 mm

460 / 485 / 510 mm

350 - 510 mm 

390 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

Largura de 
assento

+ 190 mm

Largura de 
assento

+ 160 mm

820 - 1050 mm 
 

920 - 1050 mm

980 - 1105 mm 
 

950 - 1050 mm

295 mm 
 

260 mm

14,2 kg 

13,5 kg

125 kg 

125 kg

Auto  

propulsão 

Transito

Auto  

propulsão

Transito

80° /  
0 - 80° / 90°

80° /  
0 - 80° / 90°

0° / 7° / 0° - 30° / 
– 6° - +24°

0° / 7° / 0° - 30° / 
– 6° - +24°

835 - 960 mm 
 

710 - 910 mm

7,6 kg 

10,7 kg

0° / 3° / 6° 

0° / 3° / 6°
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