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Uma nova forma de autonomia



A  é uma cadeira de rodas manual com 6 rodas desenvolvida a partir da já reconhecida 
Action3 NG. É uma cadeira de encartar, altamente configurável e que partilha da extensa gama de opções 
e acessórios compatíveis com a restante gama Action, de forma a ir ao encontro das necessidades de cada 
utilizador. Desenvolvida para permitir um melhor acesso aos aros motores, a Action3 RC oferece melhor 
manobrabilidade e uma propulsão que exige menos esforço. Esta configuração oferece uma posição de 
descanso única graças ao sistema mecânico das rodas traseiras que permite 25º de basculação.

    Excelente manobrabilidade em comparação com uma cadeira de rodas manual de 4 rodas 

    Posição de basculação pode ser conseguida autonomamente ou através de um cuidador com um 
movimento suave 

   Pack conforto - A Action3 RC é a solução ideal para utilizadores que precisam de uma cadeira: com sistema de 
posicionamento, fácil de encartar, leve e transportável

Maior manobrabilidade
Com esta configuração, o peso do utilizador pode ser 
distribuido uniformemente sobre as rodas para uma 
melhor manobrabilidade. Devido às rodas centrais, o 
raio de viragem é mais curto comparativamente com 
uma cadeira de rodas manual standard, permitindo 
um uso interior sem dificuldade.  

As rodas centrais permitem:
    Fácil acesso aos aros motores

    Posição dos membros superiores mais natural e 
ergonómica 

    Menos esforço necessário para a propulsão, o que 
melhora a performance de condução

    Previne as dores nos ombros

Posição de descanso 

Desenvolvida com rodas dianteiras de 6'' ou 
5.5'' e rodas centrais de 22'' ou 24'', a cadeira 

 oferece a possibilidade de 
basculação até 25º. Para bascular a cadeira de 
forma independente basta pressionar o aro motor 
de trás para a frente. Em alternativa, o cuidador é 
capaz de bascular a cadeira sem qualquer esforço. 

Esta funcionalidade inovadora proporciona uma 
posição de descanso em qualquer altura do dia e 
permite o alívio dos pontos de pressão. Enquanto 
propulsiona a cadeira, a alavanca de segurança é 
ativada. Pode ser desativada sem dificuldade tanto 
pelo utilizador como pelo cuidador para permitir a 
basculação.



Manobrabilidade melhorada
    Em comparação com uma cadeira de 
rodas manual standard de 4 rodas 

Reclinação do 
Encosto

    Pode ser adaptado 
enquanto o utilizador 
está sentado na cadeira 

5

1

7 CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

Apoio de braços 
rebatível e estacável

    Através da pega com 
espuma ergonómica, os 
apoios de braços facilitam 
as transferências laterais. 
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Alavanca de 
segurança 

    Deve ser desativada 
para pôr a cadeira na 
posição de basculação 
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Design compacto e peso reduzido 
Encosto regulável em ângulo 
e rebatível (opcional)

    A largura total da cadeira e a largura total 
encartada são exatamente as mesmas que as da 
Action3:  
• Largura total: Largura de assento + 19 cm 
• Largura total encartada: 29,5 cm

O peso total é de 17.6 kg, o que significa que é 
apenas 3,4 kg mais pesada comparativamente com 
a Action3 NG. O comprimento total foi otimizado 
para igualar a Action3 com rodas anti-volteio.

    O encosto patenteado, regulável e ajustável 
permite que sejam feitos ajustes enquanto o 
utilizador está sentado na cadeira. 
Além disso, a função de rebatimento para a frente 
reduz o tamanho total para armazenamento.
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Posição mecânica de 
basculação

   Basculação de 25º permite uma 
posição de descanso
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   Alavanca de segurança

   Suportes dos eixos ajustáveis

Os suportes do eixo são ajustáveis em 3 posições diferentes de 
acordo com o centro de gravidade do utilizador. 

Esta característica define o ponto de basculação e serve de guia 
para a posição das rodas.

A alavanca de segurança permite que o utilizador alcance a posição 
de descanso. 
Mesmo ativada, a alavanca de segurança oferece uma articulação de 
65 mm para ultrapassar um pequeno obstáculo.

Características principais

   Travões ativados por cabos

O sistema de travagem acionado por cabo segue a posição das 
rodas centrais. Por esse motivo não é necessária nenhuma ação 
quando a cadeira está na posição de descanso. 



Apresentamos a família 
Action3NG RC
A  está disponível em três modelos

Oferece uma vasta gama de opções e acessórios 
para ir ao encontro das necessidades específicas 
de cada utilizador. A  está disponível 
com diferentes escolhas de encostos: fixo, rebatível, 
reclinável por pistão de gás ou regulável em ângulo 
e rebatível. É a solução ideal para utilizadores medio 
ativos que nesta cadeira encontram a solução 
perfeita de mobilidade e conforto com maior 
manobrabilidade, exigindo menor esforço na sua 
utilização.

 Pack Conforto

 - Pack conforto é uma cadeira 
encartável, leve e fácil de transportar! O Pack 
Conforto inclui: encosto reclinável pneumático, 
almofada de encosto Laguna, par de patins 
elevatórios e reguláveis em ângulo e profundidade 
e apoio de cabeça/ pescoço em Dartex. É a 
solução ideal para utilizadores passivos que 
precisam de conforto e ao longo do dia podem 
alterar o posicionamento na cadeira, mantendo a 
possibilidade de encartar a cadeira para efeitos de 
transporte.

 Matrx

Com encosto Matrx Elite standard com 
profundidade de 80 mm ou encosto Matrx Deep 
com 16 cm de profundidade. Pode também escolher 
uma almofada da nossa gama: Classic Visco, Matrx 
Libra, Propad Revolve, entre outras! Combinando 
com o apoio de cabeça Matrx ELAN e os cintos 
de posicionamento Bodypoint, encontra nesta 
cadeira a solução perfeita para casos ligeiros 
de posicionamento, combinando conforto e 
estabilidade numa cadeira de encartar a um peso 
reduzido.

Está disponível uma vasta gama de configurações para ir ao 
encontro das necessidades do utilizador e do cuidador.



Dados técnicos 

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 

Ângulo do 
assento 

Altura do 
assento 

Ângulo do 
encosto 

Altura do 
encosto 

Ângulo 
do chassis 
dianteiro 

380 / 405 /  
430 / 455 / 

480 /  
505 mm

400 /  
450 mm

3° 460 -  
485 mm

7° / 0° - 30° /  
– 15° - +15°

350 - 510 mm 80° / 0 - 75°
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Cinza xisto Preto mate Azul Pop Vermelho
mate

Nylon preto

Cores do chassis Tela do
encosto 

Comprimento 
dos apoios 
depernas 

Altura do 
apoio de 
braços 

Largura 
total  

Largura total, 
encartada 

Comp. total 
com apoios 
de pernas 

Comp. total 
sem os apoios 

de pernas 

Altura total 

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

230 /  
170 - 295 mm

Seat width  
+ 190 mm

295 mm 1036 -  
1124 mm

816 -  
890 mm

810 -  
1040 mm

Max. 
inclinação  

Raio viragem Peso máx. 
utilizador 

Peso total Peso da parte 
mais pesada 

4° 800 mm 125 kg 17,6 kg 11,2 kg

Nota: As cores reais podem variar das acima apresentadas.


