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Apoios de pernas 
elevatórios

Os apoios de pernas 
opcionais Eco 
proporcionam extra 
conforto aos utilizadores.

Suporte de canadianas

Para transporte do 
auxiliar de marcha de 
forma segura.

Dados técnicos

Auto-  
Propulsão

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

425 mm 3° 495 mm 0° / 7° 430 mm 70°

Auto-  
Propulsão

330 - 455 mm

240 mm 608 - 700 mm 
(Seat width +195 mm)

250 mm 1085 - 1125 mm 835 - 875 mm 950 mm

Cor do chassis Tecido

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 

Comprimento dos
apoios de pernas 

Altura totalLargura total 4

Comprimento 
total incluindo o 
apoio de pernas4

Comprimento total
sem o 

apoio de pernas 

Peso max. 
utilizador

Raio viragem 2
Max. 

inclinação 

Peso da parte  
mais pesada 3

Altura do apoio
de braços

Peso total

Largura total
encartada 

Auto-propulsão 125 kg desde 17.5 kg desde 10 kg 

Nylon pretoCinza prata

Rodas anti-volteio

Rodas anti-volteio 
dinâmicas proporcionam 
segurança extra em pisos 
inclinados garantindo 
confiança ao utilizador.

A Action1 R é uma cadeira de rodas standard de estrutura de aço que não compromete a funcionalidade. Desenvolvida com 
vários anos de experiência interna, a Action1 R está disponível em três versões: auto-propulsão com roda traseira raiada 
pneumática ou maciça e aros motores em alumínio; e uma versão de trânsito com rodas traseiras de 12”. Com seis tamanhos 
standard à escolha, é fácil e rápido de encontrar o tamanho correto. Os apoios de braços removíveis e rebatíveis são fáceis de 
remover e a almofada de apoio de braços pode ser usada em duas posições. A Action1 R oferece:.

• Mais funcionalidade e conforto
• Seis tamanhos e três versões
• Qualidade comprovada do líder de mercado

Qualidade e fiabilidade  
Com anos de experiência e com o uso da 
tecnologia de desenvolvimento e 
qualidade, a Action1 R é uma 
companheira fiável, com quem pode 
contar.

Pf tenha em atenção 
que as cores originais  
podem variar ligeiramente 
das apresentadas. 

Mais funcionalidade

Os novos apoios de braços rebatem para facilitar as transferências e oferecem duas posições da almofada. Os apoios 
de braços podem ainda ser rápida e facilmente removidos para transporte.

Azul oceano

2. Raio de viragem 
Espaço min. viragem: 
915 mm 
Pivot width: 1280 mm

1. Valores de estabilidade 
Incl. max. travão parque: 7°
Estab. estática descidas: 18° 
Estab. estática subidas: 9° 
Estab. estática lateral: 19°

3. Dimensões da cadeira
encartada 
Alt. encartada:735 - 950 mm 
Prof. encartada: 1025 mm 
Larg. encartada: 250 mm

Esta 
cadeira de rodas 
não é suposto 
ser utilizada 
como assento
no carro. 

4. Dimensões totais
Em algumas configurações, a largura ou o comprimento 
totais excedem os limites autorizados, o acesso a caminhos 
alternativos não é possível.




