
Elegante, estável e com uma 
excelente funcionalidade

Invacare®   Action® 4NG

NOVIDADE



Invacare Action® 4
NG

A nova e melhorada Action4NG foi desenhada para ter uma redução de peso de 
praticamente 1 kg em comparação com o modelo anterior. A Action4NG consegue esta 
redução do peso enquanto mantem a funcionalidade excecional. Com um sistema de 
cruzeta dupla, a Action4NG oferece agora uma condução mais estável e fácil. Além disso, 
é fácil de configurar como os outros membros da Família Action e partilha os elementos de 
compatibilidade cruzada que tornam a família Action única.

• Redução significativa do peso da cadeira
• Funcionalidade aumentada e novas opções
• Novo design com mais cores disponíveis

Redução de peso significativo

Sem comprometer a funcionalidade - ou limitar a 
flexibilidade de ajuste da cadeira de rodas - o peso 
da Action4NG foi reduzido em aproximadamente 1kg. 
Isto é, em parte, graças ao novo design da forqueta 
e fixação da roda traseira que são ambos feitos em 
alumínio. Esta alteração no design torna a Action4NG 
ainda mais fácil de propulsionar e de pôr e tirar do 
carro para transporte.

Atenção ao detalhe

A equipa da Invacare redesenhou a Action4NG 
em múltiplas àreas. O novo design da forqueta 
proporciona um look mais leve, a tela de encosto 
tem um design melhorado e as novas cores levam 
a Action4NG ao próximo nível em termos de estilo. 
Pode verificar a nossa atenção ao detalhe em 
cada componente da cadeira, que reflete o nosso 
objetivo de promover estilo sem compromisso de 
funcionalidade.

Funcionalidade melhorada

As novas características tornam a Action4NG ainda 
mais simples do que a sua antecessora. A alavanca 
para rebater o apoio de braços é de fácil utilização, 
facilitando as transferências do utilizador  e o design 
do protetor de roupa foi otimizado com um recorte 
e uma proteção superior em espuma para permitir 
uma transferência mais suave (na versão regulável 
em altura).
O sistema do encosto patenteado, intuitivo e 
ajustável em ângulo com função rebatível também 
foi adicionado como opção, o que torna possível 
a otimização da posição do encosto. Além disso, 
a nova tela do encosto cobre agora os tubos do 
encosto para conforto aumentado, enquanto a 
faixa lombar é regulável em altura para permitir um 
posicionamento perfeito independentemente da 
altura da almofada.
Adicionamos estas funcionalidades porque sabemos 
que os detalhes contam, todos os dias.

Fácil de personalizar e alterar

Apesar destas novas melhorias, a Action4NG continua 
a ser completamente compatível com os restantes 
membros da Família Action, o que significa que 
todos os novos componentes da cadeira servem para 
os modelos anteriores.



Características e opções

Encosto dobrável e ajustável

O encosto é ajustavel em ângulo através do sistema inovador - incorporado a partir da Action5 - e permite 
um ótimo ajuste do ângulo do encosto enquanto o utilizador permanece na cadeira. O sistema de encarte 
único permite que os utilizadores rebatam o encosto para o assento para fácil arrumo ou transporte no 
carro. Além disso, a escala incorporada permite a definição mais precisa do ângulo do encosto para que 
seja personalizado ao utilizador.

Forqueta

A forqueta em alumínio tem 
um novo design que combina 
redução de peso com estilo.

Leveza

A Action4NG tem um peso total de 
14.7kg e um peso de transporte de 
8kg (sem apoios de pernas, apoios 
de braços ou rodas traseiras). 
Com as rodas mais leves o peso 
total pode ser reduzido para 14kg.

Suporte da roda traseira

O novo suporte da roda traseira 
em alumínio combina leveza com 
funcionalidade.



Características e opções

Apoio de braços rebatíveis nr. 2 e nr. 3

Ambas as opções de apoios de braços conjugam agora uma característica de extração da alavanca e um 
recorte no protetor com proteçao em espuma para facilitar as transferências de e para a cadeira. Além 
disso, o apoio de braços nr. 3 é também ajustável em altura.

Suporte para amputado

Ao oferecer ajustes de altura, 
ângulo e profundidade com um 
design aprovado e durável, este 
suporte rebatível é ideal para 
transferências.

Um gancho brilhante e colorido 
permite a fixação da cadeira ao 
carro de forma simples e segura.

Propulsão com aro duplo

A versão com aro duplo é ideal para utilizadores hemiplégicos. As 
conexões telescópicas com mola podem ser removidas para que a 
cadeira de mantenha encartável.

Cinto pélvico

Estão disponíveis diferentes tipos 
de cintos pélvicos, incluindo 
cintos Bodypoint almofadados de 
2 e 4 pontos.

Rodas dianteiras

Rodas dianteiras disponíveis em 
5’’, 6’’ e 8’’ pneus maciços ou 
pneumáticos, com uma vasta 
opção de largura das rodas 
também disponível.

200x30 150x30

125x30



Características e opções

Almofadas Matrx

Desde as almofadas básicas até ao topo de gama que é a almofada Invacare Matrx Libra, a Invacare 
oferece uma vasta variedade de almofadas de assento para acomodar várias necessidades. Os encostos 
Invacare Matrx Elite e Elite Deep vêm completos com o sistema de extração rápida EasyMount, 
que permite remover o encosto de forma rápida e simples quando a cadeira está encartada. Esta 
compatibilidade com a nossa gama extensiva de assentos e encostos põem o conforto e o suporte no 
coração da Action4NG.

Apoios de pernas elevatórios 
com compensação

Estes apoios de pernas 
combinam uma boa 
compensação em comprimento 
com elevação entre 0-80°.

Encosto reclinável

O encosto relinável tanto de forma mecânica como através de um 
pistão de gás permitem que os cuidadores façam ajustes rápidos na 
posição do utilizador.

Opções de apoio de cabeça e pescoço

Estão disponíveis opções de apoios de cabeça e pescoço - incluindo o premiado apoio de cabeça Elan - 
para dar ao utilizador um nível máximo de conforto e suporte.
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1. Versão Heavy Duty

Auto-propulsão 
 

Trânsito

380/405/430/ 
455/480/505/ 
555/605 mm

380/405/430/  
455/480/505/  
555 / 605 mm

400 / 450 /  
500 mm 

400 / 450 /  
500 mm

0° / 3° / 6° 
 

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 

/ 510 mm 
460 / 485 / 510 

mm

0° / 7° / 0° - 30° /  
– 15° - +15° 

0° / 7° / 0° - 30°/  
– 15° - +15°

325 - 510 mm 
 

380 - 460 mm

80° / 0° - 80° 
 

80° / 0° - 80°

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm
200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 /  
240 / 170 - 300 /  

210 - 350 mm
200 - 280 /  

240 / 170 - 300 /  
210 - 350 mm

Seat width  
+ 190 mm 

Seat width  
+ 160 mm

305 mm 
 

265 mm

995 - 1170 mm 
 

950 - 1050 mm

850 - 1025 mm 
 

805 - 905 mm

810 - 1040 mm 
 

910 - 1040 mm

18°
18°

850 mm
850 mm

125 / 160 kg1

125 / 160 kg1

14.0 kg
14.5 kg

8.0 kg
11.7 kg

Auto-propulsão 
 

Trânsito

Auto-propulsão

Trânsito

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare 
Portugal.
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Peso do componente 
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Peso total a 
partir de 

Cores do chassis Tela do encosto

Branco pérola Cinza xisto Verde elétrico Preto antracite

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Púrpura Preto mate Azul Pop Vermelho mate Nylon preto

As cores reais podem variar das acima apresentadas.


