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Características

Apoios de braços 
rebatíveis

Facilitam as 
transferências laterais.

Dados técnicos

Cor do Chassis Estofos

Altura do apoio 
de braços

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.

Largura do 
assento

Profundidade 
do assento

Altura do 
assento

Altura do 
encosto

Ângulo 
do chassis 
dianteiro

Comprimento 
dos apoios de 

pernas
Ângulo do 

encosto

Largura total 
encartada

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernasLargura total

Comprimento 
total sem o 

apoio de pernas Altura total
Peso max. 
utilizador

Auto- 
Propulsão

Trânsito

405 /  
430 / 455 mm

380 / 405 /  
430 / 455 mm

400 / 425 mm 1 

400 / 425 mm 1

330 /  
460 mm

330 /  
460 mm

485 mm 

485 mm

240 mm 

240 mm 

0° 

0°

80° 

80°

430 mm 

430 mm

Auto- 
Propulsão

Trânsito

SW + 200 mm 

SW + 155 mm

820 mm

680 mm

1040 mm

900 mm

325 mm

240 mm

125 kg 

125 kg

945 mm 

940 / 970 mm

Peso total
Peso da parte 
mais pesada

8,9 kg  

12,1 kg 

16,2 kg 

14,9 kg

1. Profundidade de assento de 400 mm regulável a 425 mm, alterando a posição do estofo do assento.

Nylon PretoCinza Prata

Leve e confortável

Com um peso a partir de 13,8kg, a Invacare Action 2NG preenche todos 
os critérios de funcionalidade. A estrutura estável, de encartar e com 
o encosto fixo, permite um fácil manuseio e transporte da cadeira. A
compatibilidade de acessórios e opções com as restantes cadeiras
da família Action, asseguram que a Action 2NG pode ser facilmente
adaptada às necessidades individuais de cada utilizador.

A Action2NG partilha da mesma plataforma 
da Action3, oferecendo um peso total 
reduzido para fácil manuseio e boas 
características de condução. Devido ao 
uso partilhado de componentes comuns, 
a Action2NG enquadra-se perfeitamente na 
família Action.

É o modelo ideal para utilizadores que 
procuram uma cadeira leve, cómoda e 
segura, com total fiabilidade.

Configuração

As últimas alterações da Action 2NG tornam a cadeira bastante mais 
atrativa e preparada para um uso prático. Encosto fixo com estofo 
acolchoado, apoios de braços rebatíveis para fácil transferência, 
suporte de eixo tipo Action3, para um ajuste mais preciso da posição 
da roda traseira, constituem melhorias significativas. 

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

Crash tested 
ISO 7176-19 

Encosto fixo com estofo 
acolchoado

Oferece grande 
estabilidade e conforto. 
Altura 43 cm.


