AUTOADAPT

Golvsänkta fordon

Volkswagen Caddy Maxi

Volkswagen Caddy Maxi
Golvsänkt, rullstolsanpassad och rymlig.

Caddy Maxi kombinerar komfort med krav på extra utrymme,
säkerhet och flexibilitet. En bil med luftig kupé och bra sikt runt om.
GOTT OM UTRYMME
Vår golvsänkta Caddy Maxi rymmer en rullstolsplats, en
förarplats och ytterligare fyra passagerarplatser. Alternativt
kan rullstolsplatsen användas av två passagerare, antingen med
originalsoffa från Volkswagen eller med fällbara extrasäten.
SÄKERHET FÖR RULLSTOLSPASSAGERAREN
Rullstolsplatsen är utrustad med rullstolsförankring. De främre
rullstolsremmarna har ett utdragbart rullsystem, vilket innebär
att rullstolen kan förankras i dessa redan utanför bilen. När man
sedan, via strömbrytare vid dörröppningen, aktiverar de främre
remmarnas spärrfunktion så hindras rullstolen från att rulla bakåt
när den körs in. Spärrfunktionen gör även att rullstolen är väl
förankrad under färd.
NIG-SYSTEM
Som tillval finns också hydraulisk nigning. Genom att sänka bilens
bakre del med nigningsfunktionen blir det möjligt att köra in med
rullstol via en 62 cm lång ramp. En anpassad Caddy Maxi utan
nig-system är försedd med en 130 cm lång ramp.
AUTOMATISK RULLSTOLSRAMP
Rampen fälls ned manuellt men kan som tillval förses med
pneumatisk manövrering tillsammans med luckan. Rullstolsrampen i uppfällt läge skymmer inte förarens sikt bakåt.
Oavsett om du har stor familj eller många vänner blir det alltid roligare när man
är fler. Vår Caddy Maxi har plats för en förare och upp till sex passagerare.

AUTOADAPT

Golvsänkta fordon

normalläge med nig-system

SNABBFAKTA
• Golvsänkning i rostfritt stål

Volkswagen Caddy Maxi

nedsänkt läge med nig-system

MODELL 1

TILLVAL

Golvsänkt rullstolsplats, rostfri plåt

Pneumatisk lucka / ramp

Fjärrkontroll

•

Provad och godkänd enligt gällande direktiv

El-hydrauliskt nig-system

Unwin förankringsremmar

Rullstolslås

•

Takhöjd 147 cm

Manuell ramp, 62 cm

Unwin trepunktsbälte

Handreglage

Rullstolsförankring från Unwin

Löstagbar 2-sits baksätessoffa, i tredje raden

Justerbart rygg /nackstöd

Rattspinnare

Ny rostfri bränsletank, volym 52 liter

Fjärrsändare på ratten

Defroster

Vakuumförstärkt broms

Specialsäte

Fällbart säte, tredje raden

Lättad styrservo

Belysning, bagagelucka

Pedalskydd

Golvsänkt rullstolsplats, rostfri plåt

Belysning, rullstolsplats

Laddare

Ingen nigning

Vridbara säten, förar- och passagerarplats

•
•

5 sittplatser + rullstolsplats

•

Möjlighet till 2 st vridbara
stolar i tredje raden

•

Hydraulisk nigning (tillval)

•

Pneumatisk baklucka och ramp (tillval)

MODELL 2

Manuell vikbar ramp, 130 cm
Löstagbar 2-sits baksätessoffa, i tredje raden
Ny rostfri bränsletank, volym 52 liter
81cm
150cm

DIMENSIONER
Yttermått:
längd 488 cm, bredd 180 cm, höjd 183 cm

Måttangivelser för rullstolsplats.
Illustrationen är inte skalenlig.

Innermått rullstolsplats:
golv-tak 147 cm
bredd 81 cm
längd 150 cm
höjd dörröppning 142 cm
Fällbart säte, tredje raden (tillval):
sittdjup 40 cm
sittbredd 46-49 cm
ryggbredd 47 cm

SÄKERHET
Golvsänkningen är provad och godkänd
enligt gällande direktiv.

AUTOADAPT AB
Åkerivägen 7
443 61 Stenkullen
Sverige

Tel. 0302 254 00
info@autoadapt.com
www.autoadapt.com

Besök oss även på:
facebook.com/autoadapt
youtube.com/autoadapt

