Úpravy vozidel pro tělesně postižené

SVOBODA ŘÍZENÍ

O firmě
Naše společnost má s úpravami automobilů pro ZTP a ZTP/P dlou‑
holeté zkušenosti, službami zdravotně postiženým se zabýváme
od roku 1997. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že automobil této
skupině spoluobčanů umožňuje, mnohem více než komukoli ji‑
nému, naplnit životní přání a tužby. Díky vozidlu se tito lidé plně
začlení do společnosti. Naším cílem je umožnit tělesně postiže‑
ným řidičům bezpečně ovládat automobil, který jim dává svo‑
bodu a nezávislost na okolí a přepravovaným osobám maximálně
usnadnit nastupování a vystupování z vozidla a manipulaci s vo‑
zíkem.
V průběhu uplynulých let jsme vytvořili komplexní nabídku slu‑
žeb pro zdravotně postižené, která se skládá z prodeje auto‑
mobilů Suzuki a Fiat, realizace jejich zvláštních a individuálních
úprav, prodeje speciálních autosedaček pro dospělé i děti, výuky
ovládání řízení osobního vozidla, zapůjčování náhradního vozi‑
dla vybaveného automatickou převodovkou a ručním ovládáním
plynu a brzdy, a poradenské činnosti. V neposlední řadě se zabý‑
váme vyřizováním nezbytných úředních formalit.

Novinkou je rozšíření nabídky vozů Suzuki o všechny modely vy‑
bavené automatickou převodovkou. Berte, prosím, na vědomí,
že řada úprav je realizovatelná pouze u vozidel s automatickou
převodovkou.
Všechna námi dodávaná ruční ovládání vozidel a individuální
úpravy jsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích.
Osvědčení vždy předáváme klientovi, taktéž provádíme zápis do
technického průkazu o přestavbě automobilu. Doufám, že tato
prezentace Vám usnadní práci se zdravotně postiženými a pro‑
hloubí spolupráci s naší firmou. Jsme Vám kdykoli plně k dispozici.

Ing. Jiří Vaverka
ředitel CanoCar, s. r. o.
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Ruční ovládání brzdy a plynu
Ruční ovládání Push & Pull

Brzda s páčkovým plynem

Jednoduché mechanické ruční ovládání přenáší pohyb jedinou pákou na brz‑
dový i plynový pedál.

Mechanickou brzdovou pákou umístěnou na pravé, nebo na levé straně vo‑
lantu s páčkovým elektronickým ovladačem plynu lze pohodlně brzdit a ovlá‑
dat plyn.

•
•
•
•
•
•
•

plynový pedál se ovládá tahem za ovládací páku směrem k volantu
brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
brzdový a plynový pedál jsou s pákou mechanicky propojeny pomocí táhel
brzda může být vybavena aretací
úprava vyžaduje jen minimální zásah do interiéru automobilu
dlouholetá spolehlivost, minimální údržba, jednoduchá demontáž
automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

• plynový pedál se ovládá tahem na ovládací páku směrem k volantu
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
• moderní a velmi dobře ovladatelné, je jedním z nejlepších ručních ovlá‑
dání na trhu
• brzdový pedál je s pákou mechanicky propojen táhlem
• brzda je vybavena aretací
• automobil lze i po úpravě řídit klasickým způsobem

Plyn
Brzda

Plyn

Brzda
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Ruční ovládání brzdy a plynu
Brzda a plyn – páčka

Brzda a plyn – Europe

Mechanické ruční ovládání se skládá z brzdové páky na pravé straně a ply‑
nové páčky na levé straně volantu.

Jednoduché mechanické ruční ovládání přenáší pohyb jedinou pákou na brz‑
dový i plynový pedál.

• plynový pedál se ovládá tlakem na ovládací páku směrem dolů
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
• brzdový a plynový pedál jsou s ručním ovládáním mechanicky propojeny
pomocí táhel
• brzdová páka je vybavena aretací
• úprava vyžaduje jen minimální zásah do interiéru automobilu
• dlouholetá spolehlivost, minimální údržba, jednoduchá demontáž
• automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

•
•
•
•
•
•
•

plynový pedál se ovládá tlakem na ovládací páku směrem dolů
brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
levá i pravá strana
brzdová páka může být vybavena aretací
úprava vyžaduje jen minimální zásah do interiéru automobilu
dlouholetá spolehlivost, minimální údržba, jednoduchá demontáž
automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

Brzda
Brzda
Plyn

Plyn
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Ruční ovládání brzdy a plynu
Ruční ovládání brzdy a satelitní ovladač plynu

Ruční ovládání Standard

Ovládání elektronického plynu prostým pohybem palce díky ergonomické
rukojeti s páčkou, navlečené na pravou či levou ruku. Rukojeť má bezdrátové
ovládání, nebo je k řídicí jednotce připojena krouceným kabelem.
• plynový pedál se ovládá jemným tlakem na ovládací páčku
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
• ruka s ovladačem plynu má volný pohyb, např. pro manipulaci s ručním
ovládáním brzdy, s řadicí pákou či pro ovládání rádia
• rukojeť byla tvarována na základě zpětné vazby mnoha uživatelů a je
k dispozici v různých velikostech a barevných provedeních
• páčka pro palec je nastavitelná podle potřeby řidiče
• brzda je vybavena aretací
• brzdový pedál je s pákou mechanicky propojen táhlem
• automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

Jednoduché mechanické ruční ovládání na levé straně volantu přenáší pohyb jedi‑
nou pákou na brzdový i plynový pedál.
• plynový pedál se ovládá otáčením
páčky k sobě směrem dolů
• brzdí se jemným tlakem na páku
směrem od sebe k přístrojové desce
Brzda
• brzdový a plynový pedál jsou s pá‑
kou mechanicky propojeny pomocí
táhel
• úprava vyžaduje jen minimální zá‑
sah do interiéru automobilu
• dlouholetá spolehlivost, minimální
Plyn
údržba, jednoduchá demontáž
• automobil lze i nadále řídit klasic‑
kým způsobem

Motoplyn na brzdě
Bezdrátové provedení

Plyn

Brzda
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Na páku brzdy na levé, nebo pravé straně pod
volantem lze umístit motocyklové ovládání plynu
otočnou rukojetí.
• plynový pedál se ovládá otáčením
plynové rukojeti jako na motocyklu
• brzdí se jemným tlakem na páku
směrem od sebe k přístrojové desce
• brzdový pedál je s ovládací pákou
brzdy mechanicky propojen táhlem
• brzda je vybavena aretací
• automobil lze i nadále řídit klasic‑
kým způsobem

Pohled shora
Brzda

Plyn

Ruční ovládání brzdy a plynu
Brzda a elektronický plyn s kruhovým ovladačem
na volantu

Brzda a elektronický plyn s kruhovým ovladačem
pod volantem – Ghost

Ruční ovládání tvoří dvě části: brzdová páka pod volantem na pravé, nebo
levé straně a elektronický kroužek ovládání plynu na volantu.

Ruční ovládání tvoří dvě části: brzdová páka na pravé, nebo levé straně
a kroužek pod volantem pro ovládání plynu.

•
•
•
•
•
•
•
•

• plynový pedál se ovládá otáčivým pohybem kroužku podél volantu na le‑
vou nebo pravou stranu
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
• brzdový pedál je s ovládací pákou brzdy mechanicky propojen táhlem
• plynový pedál je s plynovým kroužkem propojen elektronicky
• brzda je vybavena aretací
• k ovládání plynu postačuje minimální síla
• automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

plynový pedál se ovládá stlačováním kroužku směrem k volantu
brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
brzdový pedál je s ovládací pákou brzdy mechanicky propojen táhlem
plynový pedál je s plynovým kroužkem propojen elektronicky
brzda je vybavena aretací
odnímací verze plynového kroužku
k ovládání plynu postačuje minimální síla
automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

Plyn

Ovládání nebrání ve výhledu

Plyn

Brzda
Brzda
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Ruční ovládání brzdy a plynu
Ruční ovládání Compact

Ruční ovládání Classic

Páka na boku středového tunelu umožňuje poho‑
dlně ovládat brzdový i plynový pedál.
• plynový pedál se ovládá tahem ovládací páky
směrem k sobě
Výrobek získal ocenění
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe
Best of Best
k přístrojové desce, brzda je vybavena aretací
• propojení s pedály pomocí táhel
• možnost instalace ovladačů COMMANDER např. pro směrovky, světla,
a další funkce
• více barevných provedení, není‑li zapotřebí, lze páku sklopit mezi sedačky
• automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

Svislá brzdová páka, na jejímž vrcholu je anatomická páčka
pro ovládání plynového pedálu.
• plynový pedál se ovládá otočením anatomické páčky
směrem dolů
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k pří‑
strojové desce, brzda je vybavena aretací
• propojení s pedály pomocí táhel
• lze osadit ovladače COMMANDER např. pro směrovky,
světla, a další funkce
• není‑li zapotřebí, lze páku sklopit mezi sedačky
• automobil je možné i nadále řídit klasickým způsobem

Výrobek získal
ocenění
Reddot design

Brzda
Brzda
Plyn
Verze

Verze
COMMANDER
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Plyn

COMMANDER

Ruční ovládání brzdy
Pákové ruční brzdy
Mechanické ovládání brzdového pedálu.
Brzda pod volantem na levé nebo pravé straně.
Z podlahy na boku středového tunelu.
• brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
• uvedené brzdy jsou vybaveny aretací
• brzdový pedál je mechanicky propojen s pákou brzdy pomocí táhla
• úprava vyžaduje jen minimální zásah do interiéru automobilu
• dlouholetá spolehlivost, minimální údržba
• automobil lze i nadále řídit klasickým způsobem

Brzda

Brzda

Ekonomická varianta
• nastavitelný úhel rukojeti
• větší prostor pro nohy
• levá a pravá varianta

Brzda

Provedení z podlahy
• ruční ovládání brzdy umís‑
těné na boku středového
tunelu vozidla
• zůstává zachováno nastavo‑
vání volantu

Standardní elegantní plastové provedení
• široký výběr barev plastů pro každý interiér vozidla
• varianta s podsvícenými integrovanými tlačítky pro ovládání důležitých
funkcí např. pro směrovky, světla, klakson a další funkce
• levá a pravá varianta
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Ruční ovládání spojky
Elektronická spojka Easy Drive

Elektronická spojka SYNCRO DRIVE

Ovládání spojkového pedálu zajišťuje elektronické
zařízení pomocí elektromotoru uloženého v mo‑
torovém prostoru vozidla.

Špičkové elektronické zařízení řídí spojkový pedál
pomocí elektromotoru umístěného ve voděodol‑
ném pouzdře v motorovém prostoru.

• chování spojky při rozjezdu a vracení pedálu do
horní polohy se nastavují podle potřeby kon‑
krétního řidiče pomocí programovací jednotky
• řazení rychlostních stupňů řadicí pákou zůstává
zachováno. Na její hlavici je umístěn speciální
spínač, který při kontaktu s rukou dá povel
spojce ke stlačení pedálu a po uvolnění páky
zajistí vrácení pedálu do horní polohy
• po vypnutí elektronické spojky lze spojkový pe‑
dál ovládat obvyklým způsobem

• rozjezd a vracení spojkového pedálu do horní
polohy se nastavují programovací jednotkou
podle potřeby konkrétního řidiče
• funkce řadicí páky je zachována. Na její hlavici
je buď snímač infračerveného záření, nebo spe‑
ciální rukojeť, které při kontaktu s rukou dají
povel elektronické spojce stlačit pedál
• když řidič po přeřazení pustí řadicí páku, spoj‑
kový pedál se vrátí do horní polohy
• po vypnutí elektronické spojky lze spojkový pe‑
dál ovládat obvyklým způsobem

Spojka DUCK s manuálním ovládáním
Unikátní zařízení umožňuje ovládat spojkový pe‑
dál rukou.
• ovládání spojkového pedálu máte neustále pod
kontrolou
• stiskem páčky na speciální hlavici se stlačí spoj‑
kový pedál a po jejím uvolnění se pedál vrací
zpět do horní polohy
• pedál lze tlačítkem zajistit v dolní poloze
• nastavení základních funkcí se provádí dle po‑
třeby pomocí programovací jednotky
• po vypnutí ručního ovládání lze spojkový pedál
používat standardním způsobem

Senzor IR

Tlačítko

Speciální řadicí páka
s integrovaným
spínačem
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Páčka ovládající
spojkový pedál

Ruční ovládání pro kvadruplegiky
Ovladač COMMANDER pro kvadruplegiky
Slouží k ovládání důležitých funkcí
např. světla, směrovky, stěrače,
ostřikovače, klakson, varovné smě‑
rovky, aretace brzdy, stahování
oken, atd., bez nutnosti sejmutí
ruky z ručního ovládání.
• varianta a) pomocí tří tlačítek
na speciální rukojeti s indikací
na osvětleném číselníku se
ovládá zápěstím až 18 funkcí
• varianta b) důležité funkce se
ovládají pomocí individuálně
rozmístěných tlačítek spínaných
zápěstím, loktem, nebo hlavou
• varianta c) ovládání důležitých
funkcí hlasovými povely s roz‑
poznáním Vašeho hlasu

Brzda

Plyn

Brzda

Ruční ovládání se skládá z ovládací páky na pravé, nebo
levé straně, nebo z podlahy na boku středového tunelu
brzdí se jemným tlakem na páku směrem od sebe k přístrojové desce
brzda je vybavena aretací
brzdový pedál je mechanicky propojen s pákou brzdy pomocí táhla
ovládání plynu je mechanické, nebo elektronické, vyžaduje pouze mini‑
mální ovládací sílu
• páka může být vybavena tlačítkem na aretaci brzdy
• lze doplnit speciální rukojetí s integrovanými tlačítky pro ovládání důleži‑
tých funkcí např. světla, směrovky, stěrače, ostřikovače, klakson, varovné
směrovky, aretace brzdy, bez nutnosti sejmutí ruky z ovládací páky
• funkce pedálů zůstává zachována, automobil lze i nadále řídit klasickým
způsobem

Ovládací páka z podlahy
Umístění z podlahy na boku stře‑
dového tunelu
• plynový pedál se ovládá otoče‑
ním speciální rukojeti směrem
dolů
• brzdí se jemným tlakem na páku
směrem od sebe k přístrojové
desce, brzda je vybavena aretací
• lze dovybavit speciálním tlačít‑
kem na aretaci brzdy

Plyn

•
•
•
•

Brzda

Plyn

Ovládací páka pod volantem
Umístění na pravé, nebo levé straně
pod volantem
• plynový pedál se ovládá krouži‑
vým pohybem na ovládací páce
směrem dolů
• brzdí se jemným tlakem na páku
směrem od sebe k přístrojové
desce, brzda je vybavena aretací
• lze dovybavit speciálním tlačít‑
kem na aretaci brzdy
Ovládací páka pod volantem
Umístění na pravé, nebo levé straně
pod volantem
• plynový pedál se ovládá tahem
za ovládací páku směrem k sobě
• brzdí se jemným tlakem na páku
směrem od sebe k přístrojové
desce, brzda je vybavena aretací
• lze dovybavit speciálním tlačít‑
kem na aretaci brzdy
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Nástavce a volantové koule
• pro bezpečné řízení jednou rukou
• široký výběr odnímatelných nástavců na volant
• jednoduše odnímatelné jedním stiskem tlačítka

Nástavce pro kvadruplegiky

Nástavce na řadicí páku se dělají na míru

Nástavce na ruční brzdu
se dělají na míru nebo lze nainstalovat elektrické ovládání ruční parkovací brzdy viz strana 28
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Odnímatelné volantové koule

Ovládání páček pod volantem
Vhodné pro osoby s jednostranným postižením nebo s omezenou funkcí
jedné ruky.

Multifunkční infraovladač
Multifunkční infraovladač s dálkovým ovládáním umožňuje ovládat jednou
rukou důležité funkce, jako jsou světla, směrovky, stěrače, ostřikovače, klak‑
son nebo varovné směrovky, a současně bezpečně držet volant.
• zařízení umístěné na volantu nabízí kvalitní ergonomický design a vynika‑
jící funkčnost
• přehledná tlačítka s nočním podsvícením brání záměně funkcí
• originální funkce páček zůstávají zachovány
• možnost výběru z více variant
• ovladač lze jednoduše odejmout a vozidlo používat stan‑
dardním způsobem

Ovládání levé páčky pod
volantem pravou rukou
Pravou rukou lze pohodlně ovládat smě‑
rovky a přepínání dálkových a tlume‑
ných světel.
• mechanický přenos táhlem
• jednoduchá montáž
• funkce originálních páček zůstává za‑
chována

Ovládání pravé páčky pod
volantem levou rukou
Levou rukou lze pohodlně ovládat
funkce stěračů.
• mechanický přenos táhlem
• jednoduchá montáž
• funkce originálních páček zůstává za‑
chována
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Plynový pedál na levé straně pro automatickou převodovku
Toto zařízení nabízí osobám s omezenou funkcí pravé nohy možnost ovládat plynový pedál levou nohou.

Elektronický plynový pedál na
levé straně

Levý odnímatelný mechanický
plynový pedál na podlaze

Rychloupínací levý mechanický plynový pedál

Vysoce komfortní a bezpečné řešení ovládání
plynového pedálu levou nohou.
• sešlápnutím levého plynového pedálu se
ovládá originální plynový pedál připojený
pomocí elektroniky
• pomocí přepínače lze aktivovat činnost levého,
nebo naopak pravého plynového pedálu
• ideální pro vozidla používaná různými řidiči
• neaktivní plynový pedál může být během
jízdy ve spodní poloze, a neblokuje tak pro‑
stor pro nohy
• bezpečnostní elektronika znemožňuje pře‑
pnutí během jízdy

Jednoduché a bezpečné mechanické řešení ovlá‑
dání plynového pedálu levou nohou.
• levý plynový pedál je umístěn na podlaze
před originálními pedály
• sešlápnutím levého plynového pedálu se
ovládá originální plynový pedál
• zařízení je vybaveno krytem originálního ply‑
nového pedálu
• dlouholetá spolehlivost, minimální údržba,
jednoduchá montáž i demontáž

Pohodlné mechanické řešení ovládání plyno‑
vého pedálu levou nohou.
• přídavný levý plynový pedál je s originálním
plynovým pedálem mechanicky propojen hří‑
delí a táhly
• sešlápnutím levého plynového pedálu se
ovládá originální plynový pedál
• rychloupínací bajonetový systém umožňuje
jednoduché a pohodlné odnímání levého pří‑
davného plynového pedálu
• dlouholetá spolehlivost, minimální údržba,
jednoduchá montáž
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Úpravy pedálů pro osoby malého vzrůstu
Tyto úpravy jsou určeny pro osoby, kterým délka dolních končetin neumožňuje ovládat originální pedály v automobilu.

Prodloužený pedálový blok s opěrnou deskou na nohy

Prodloužené nástavce na pedály zkracují vzdálenost k pedálům o 3–10 cm

Tento prvek zkracuje vzdálenost od sedadla k pedálům
o 10–35 cm.
• elegantní hliníkové provedení pedálů
• individuální nastavení pedálů a opěrné desky
• pedály s deskou lze rychle a jednoduše odejmout bez
šroubování
• po odejmutí pedálů lze používat automobil standard‑
ním způsobem
• jednoduchá montáž
• u této úpravy je ve většině případů nutná rovněž
úprava sedačky

• individuálně nastavitelné
• jednoduchá montáž, sada je vyrobená a do‑
dávaná přímo na konkrétní automobil
• během několika vteřin lze pedály jednoduše
odejmout a používat automobil standardním
způsobem

Úprava originální sedačky –
seříznutí sedáku a zvednutí

Úprava originální sedačky – odnímatelná zádová
podložka (může být i na sedáku)
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Úpravy pro nastupování
Přesedací deska

Přesedací deska se zvedacím zařízením

Přesedací deska přemosťuje vzdále‑
nost mezi sedačkou a invalidním vo‑
zíkem při nastupování a vystupování.
• robustní konstrukce a jednodu‑
ché ovládání
• deska je vhodná pro stranu ři‑
diče i spolujezdce
• desku lze jednoduše sklopit
a v případě potřeby jedním po‑
hybem odejmout
• montuje se více variant

Přesedací deska přemosťuje vzdále‑
nost mezi sedačkou a invalidním vo‑
zíkem při nastupování a vystupování
a zároveň překonává výškový rozdíl
mezi vozíkem a sedadlem.
• deska se zvedá pomocí elektropo‑
honu
• robustní konstrukce
• deska je vhodná pro stranu řidiče
i spolujezdce
• desku lze jednoduše sklopit a v pří‑
padě potřeby jedním pohybem
odejmout

Zvedací deska Planet
Zařízení umožňuje jednoduchým způsobem překonat výškový rozdíl mezi in‑
validním vozíkem a sedadlem vozu u osobních a dodávkových automobilů,
které mají vysoko umístěné sedačky.
• deska se zvedá a spouští pomocí elektrohydraulického pohonu, který je
umístěn pod sedadlem
• ovládá se ovladačem
• desku je možné sklopit, nebo jednoduše vyjmout
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Úpravy pro nastupování
Zvedací hliníkové zařízení pro přesedání

Jeřábek se jednoduše složí do
speciální tašky

Zvedák umožňuje jednoduché přemístění postižené osoby do vozu a zpět na vozík.
• elektromotor řízený ovladačem zajistí zvednutí osoby. Závěs se pak poo‑
točí směrem do vozidla nad sedačku a spustí dolů
• zařízení lze jednoduše vyjmout z vozidla
• nosnost do 150 kg
• lehké hliníkové provedení
• v kombinaci s podvozkem lze používat i mimo automobil

Pět standardních
velikostí

Detail
ovladače

Provedení
pro osoby
po amputaci nohou

Provedení
se zateplením

Prodyšné provedení
Standardní provedení popruhu

Skládací speciální podvozek s baterií

Jeřábek lze použít nejenom v automobilu
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Otočné a výsuvné sedačky
Usnadňují nastupování do automobilu.

Otočná a výsuvná sedačka spolujezdce
• speciální otočný a výsuvný mechanismus umístěný pod sedačkou zajišťuje
otočení sedačky o 90° a její vysunutí ven z vozidla
• k dispozici jsou čtyři varianty:
• mechanická (mechanický posuv i otáčení)
• s elektrickým posuvem (elektrický posuv, mech. otáčení)
• s elektrickým otáčením (mech. posuv, el. otáčení)
• elektrická (el. posuv i otáčení)
• originální sedačku je nutno ve většině případů upravit (snížit), proto je
vhodné použít speciální sedačku pro otočné mechanismy

Otočná sedačka řidiče
• u třídveřových modelů vozidel zajišťuje speciální otočný případně i vý‑
suvný mechanismus umístěný pod sedačkou její otočení o 90° a vysunutí
ven z vozidla
• u čtyřdveřových modelů vozidel zajišťuje mechanismus otočení sedačky
o cca 60° směrem ven z vozidla
• zařízení lze objednat s elektrickým ovládáním (posuv, otáčení)
• originální sedačku je většinou nutné upravit (snížit), proto je vhodné pou‑
žít speciální sedačku pro otočné mechanismy

Otočná sedačka v zadní
řadě sedadel
• na přání lze namontovat otočný
systém i do zadní řady sedadel
• je vhodné předem konzultovat
vhodný typ automobilu pro tuto
úpravu
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Otočná a výsuvná sedačka se snížením
Usnadňuje nastupování a vystupování u osobních a dodávkových automobilů,
které mají vysoko umístěné sedačky.
• speciální otočné zařízení vysune sedačku ven z vozidla a spustí ji do poža‑
dované výšky pro nastupování a vystupování
• úprava se provádí u sedadla spolujezdce nebo u sedadel u dveří v druhé
řadě na levé či pravé straně
• má‑li se použít originální sedačka, je v některých případech nutná její
úprava (snížení), a proto je vhodné použít speciální sedačku pro otočné
mechanismy
• jednoduché řízení pomocí ovladače, možnost bezdrátového ovládání

400 mm

Snížení sedačky

• otočný a výsuvný mechanismus je jen pod seda‑
dlem, sedadlo lze i po úpravě nadále libovolně
polohovat
• varianty s jednoduchou mechanickou otočí i plně
elektrické s programovatelnou dráhou otáčení
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Úpravy pro nastupování
Transportní sedadlo
Transportní sedadlo je jedinečná kombinace invalidního vozíku a au‑
tosedačky, u které odpadá nutnost přesedání při nastupování a vystu‑
pování z automobilu.
• jednoduchá přeprava postižené osoby v automobilu a na transport‑
ním vozíku bez nutnosti přesedání
• po najetí zadní části vozíku na speciální otočný mechanismus s po‑
jezdy v automobilu se osoba i se sedadlem přesune do vozu
• pro vyrovnání výškového rozdílu mezi sedadlem a otočným mecha‑
nismem v automobilu je vozík výškově nastavitelný
• podvozek vozíku se snadno naloží do kufru automobilu
• výběr ze 4 variant sedadel



covými koly



Provedení

s 24palcovými koly



Provedení se

speciální sedačkou,
5bodovým pásem
a vedením těla
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Provedení s 12pal-

Úpravy sedaček
Výškové nastavení sedačky

Maximální posuv sedačky

Zařízení umožňuje osobám menšího vzrůstu
jednoduše nastavit libovolnou výšku sedadla.
• speciální zvedací mechanismus je umístěn
pod sedačkou
• zdvihání zajišťuje elektromotor řízený dálko‑
vým ovladačem
• jednoduchá obsluha

U osobních automobilů umožňuje posunutí
přední sedačky až k zadnímu sedadlu.
• pod sedačkou je umístěn speciální mechani‑
smus, který umožňuje prodloužený pojezd
dozadu až o 1500 mm
• ovládání pojezdu může být mechanické nebo
elektrické

Prodloužení originálního pojezdu sedačky
Speciální nástavce na původních pojezdech vo‑
zidla posouvají přední sedačku o 70 mm vzad.
• usnadňuje nastupování do vozu
• vhodné nejen pro osoby na vozíku
• prodloužený posuv sedadla vzad až o 70 mm
• plně kompatibilní s originálními pojezdy,
není nutný žádný zásah do konstrukce
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Úpravy pro nastupování, nakládání invalidního vozíku
Šestipolohové sedadlo

Střešní box na invalidní vozík

• speciální řešení pro snadné přemístění osoby na invalidním vozíku uvnitř
vozidla na místo řidiče nebo spolujezdce
• elektrické ovládání posune sedadlo do zadní polohy a otočí ho směrem
k vozíku
• třemi tlačítky se ovládá šest poloh: vpřed/vzad, nahoru/dolů, otočení k vo‑
zíku a zpět

• vhodné řešení pro mechanické vozíky
• bezpečné a pohodlné naložení invalidního vozíku do boxu umístěného na
střeše automobilu
• pravé i levé provedení
• žádné nečistoty z vozíku v interiéru vo‑
zidla

Sedadlo Slider

Pomocný naviják

• sedadlo se posune do zadní polohy
nebo se i otočí směrem k vozíku
• unikátní řešení s kolejnicemi inte‑
grovanými pod sedadlem
• při zasunutém sedadle jsou kolej‑
nice schované a nepřekáží na pod‑
laze za sedadlem

• vhodné do automobilů s originálními po‑
suvnými dveřmi nebo v kombinaci s úpra‑
vou otočných dveří
• slouží k pohodlnému naložení mechanic‑
kého invalidního vozíku
• jednoduchým navíjením lanka naložíme
vozík z boku vozidla na místo za řidičem či
spolujezdcem
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Nakládání invalidního vozíku
Zvedací jeřábky a nakladače
Slouží k pohodlnému naložení invalidního vozíku do automobilu.
Jeřábky mají nosnost od 35 do 200 kg.
• zařízení se skládá z mechanicky nebo elektricky otočného ramene, na kte‑
rém je hák pro uchycení vozíku, a z ovladače pro obsluhu
• nabízíme široký výběr zařízení od několika výrobců
• pokud se zvedací jeřábek nepoužívá, lze ho jednoduše sklopit, nebo vy‑
jmout z vozu
• v nabídce velké množství variant

 Olympian
• jedinečný hliníkový jeřábek bez navíjení
lanka pro vozíky až do 150 kg
• moderní design, snadná montáž bez vět‑
šího zásahu do vozidla, lehce odnímatelný

 Easy Lift 180
• vysoká nosnost až do 180 kg
• elektricky ovládané teleskopické rameno
zajišťuje dostatečný prostor pro manipulaci
a naložení vozíku

Teleskopické rameno

Jeřábek je vybaven osvětlením
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Nakládání invalidního vozíku, otočné dveře
Otočné dveře

Elektrický nakladač invalidního vozíku

• na zadní boční dveře je namontován speciální mechanismus, který umožní
vyklopení a posuv dveří směrem vzad podél automobilu
• dveře vyklopené dozadu uvolní potřebný prostor pro snadné naložení in‑
validního vozíku za přední sedačky
• ovládání dveří může být mechanické, kdy se otevírají a zavírají ručně, nebo
elektrické, kdy se ovládají tlačítkem
• pro snazší naložení vozíku lze zařízení doplnit elektrickým nakladačem,
nebo zvedacím jeřábkem

•
•
•
•
•
•

nakladač zajišťuje vysoký komfort při nakládání vozíku do automobilu
složený vozík se jednoduše připevní k vysunuté části zařízení
po povelu tlačítkem se automaticky naloží do automobilu
vhodný pro skládací invalidní vozíky do 35 kg
v nabídce je i varianta do kufru automobilu
nakladač lze z vozu jednoduše vyjmout

Otočné dveře elektrické

Otočné dveře mechanické

Nakladač v bočních dveřích

Nakladač v zavazadlovém prostoru
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Kotvení invalidního vozíku a přepravované osoby
Vše, co potřebujete při přepravě cestujících na
invalidním vozíku
• bezpečné, rychlé a jednoduché uchycení invalidního vozíku pomocí čtyř
háků na samonavíjecích pásech
• bezpečnostní pásy pro přepravovanou osobu,
včetně samonavíjecího ramenního pásu
• navíječe jsou automatické a vyrobené z nejlepší
oceli
• vysoká životnost
• vnitřní pouzdro navíječe je z velmi kvalitních
materiálů
• odzkoušeno a testováno
• možnost uchycení do kolejnic nebo do speciál‑
ních kotvicích držáků
• velký výběr provedení

Kotvicí systém vozíku a autosedačky
•
•
•
•

revoluční řešení kotvení invalidního vozíku a autosedačky
testováno pro elektrické invalidní vozíky do 150 kg
flexibilní a bezpečné
snadné ukotvení inva‑
lidního vozíku bez asi‑
stence druhé osoby
• velká variabilita – mož‑
nost ukotvení invalid‑
ního vozíku i autose‑
dačky
• zámek
kotvení
se
ovládá elektricky tla‑
čítkem
• záložní
mechanické
ovládání
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Speciální dětské autosedačky
Autosedačka pro děti
se zvláštními potřebami
Autosedačka je konstruována jako pomocné a zádržné
zařízení pro hendikepované děti.
• je určena pro použití na zadních sedačkách
• nastavitelný sedák a opěrák, pětibodový upevňo‑
vací pás
• široký výběr individuálních doplňků dle potřeby
• varianty do 25 kg, do 36 kg a do 75 kg
• uchycení pomocí systému ISOFIX
• otočný systém
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Pevné uchycení za jízdy
Speciální autosedadla

Pomocné pásy Careva

• 5bodový pás a vedení těla poskytuje vysoký
komfort a jistotu během jízdy

• pomocné 5bodové pásy udrží tělo za jízdy
v ideální poloze
• pro menší osoby se dodává sedadlový podse‑
dák

Pomocné čtyřbodové pásy
•
•
•
•

pro větší stabilitu ve vozidle
pro řidiče i spolujezdce
základní barvy: černá, modrá a červená
lze kombinovat s mezinožním klínkem
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Zvedací plošiny
Zvedací plošina pro osobní i komerční využití
•
•
•
•

slouží pro nájezd přepravované osoby na vozíku do automobilu
špičková kvalita za příznivou cenu
více variant
maximální nosnost 250 až 400 kg

P
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Plná verze

FP Skládací verze

SP Rozevírací verze

Nájezdové rampy
Skládací hliníková nájezdová rampa
Inovativní rampa, použitelná jak pro přístup do vozidel osobami na invalid‑
ním vozíku, tak pro komerční účely.
• celá rampa je vyrobena z hliníku
• inovativní řešení s minimem nerovností, protiskluzovým povrchem a maxi‑
mální nosností 400 kg, v běžném provedení do 350 kg
• systém s plynovými pružinami umožňuje velmi jednoduše a s minimální
námahou rampu roztáhnout a zase složit
• rychlá demontáž rampy z vozidla
• rampa může mít dvě, nebo tři části a možnost otáčení základny
• různé délky pro možnost nastavení náklonu
• různé šířky podle potřeby

Dvoudílné nájezdové rampy
• umožňují jednoduchým způ‑
sobem snadný nájezd auto‑
mobilu
• po použití se snadno složí
a zaberou minimální prostor
• v nabídce jsou různé typy od
několika výrobců
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Pásový naviják

Elektrická ruční brzda

• slouží pro snadné a bezpečné najetí osoby na mechanickém invalidním
vozíku
• podpůrné zařízení pro vozidla vybavená nájezdovou rampou či nájezdo‑
vými ližinami
• k naložení přepravované osoby není zapotřebí žádná fyzická síla
• minimální zásah do vozidla, možnost odnímatelné varianty

Elektrické ovládání ruční parkovací brzdy
Elektrická parkovací brzda má speciální konstrukci pro osoby, které nemo‑
hou v důsledku oslabení nebo menšího dosahu ovládat tahem běžnou ruční
brzdu.
Parkovací brzda je připojena k přístro‑
jové desce vozidla a lze ji podle potřeb
zákazníka řídit stiskem tlačítka.
Vlastnosti
• snadná instalace na prefabrikované dr‑
žáky
• elektromotor ovládá ruční brzdu
táhlem
• plná sestava dodávky s elektro‑
instalačními trubkami
• lze ji instalovat pod sedadlo spo‑
lujezdce i na spodek vozidla
Upevnění
Součástí dodávky brzdy mohou být
prefabrikované montážní držáky
pro všechna běžná vozidla. Při po‑
žadavcích na speciální držáky nás
kontaktujte.
Rozměry
• výška 65 mm
• šířka 120 mm
• délka 270 mm

Ovládací tlačítko
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Elektrické otevírání dveří
Elektrické otevírání dveří RDO pro zadní křídlové
dveře

Elektrické otevírání dveří HDO pro výklopné
zadní dveře

Dálkovým ovladačem je možné pohodlně otevírat a zavírat zadní křídlové
dveře.
• vhodné pro dodávková vozidla
• bezúdržbové zařízení
• dva shodné motory otevírají zadní dveře samostatně
• snadno nastavitelná ovládací ramena
• lze upevnit přímo na zvedací plošinu
• ovládací motory jsou umístěny horizontálně, nebo vertikálně
• testováno na 10 000 cyklů, vysoká životnost

Dálkovým ovladačem lze pohodlně otevírat a zavírat zadní výklopné dveře.
• vhodné pro dodávky a vozy MPV
• bezúdržbové zařízení
• ovládací elektromotor v plastovém krytu, zabírá minimální prostor
• dveře mohou být stále ovládány ručně, vhodné při výpadku napájení
nebo ve stísněných podmínkách, např. v garáži
• testováno na 10 000 cyklů, vysoká životnost

Ovládací
pohon dveří

Elektrické otevírání
bočních dveří
• dálkovým ovladačem je možné po‑
hodlně otevírat boční dveře
• sada na konkrétní vozidlo
• testováno na 10 000 cyklů
Ovládací pohon dveří
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Multifunkční hliníkový podlahový systém a sedadla
Podlahový systém

Sedadla

Vysoká variabilita při přepravě osob.
• libovolná kombinace sedadel a osob na invalidním vozíku
• bezpečné a pohodlné řešení
• možnost upevnění přepravovaného nákladu, polohovatelného sto‑
lečku atd.
• sedadla lze libovolně posouvat a jednoduše vyndat

• sedadla pro hliníkové podlahy
• možnost výběru z mnoha variant
• standardně nabízené tři varianty provedení:
pevné sedadlo
sedadlo s polohovatelným opěradlem
otočné a sklopné sedadlo
• ISOFIX systém
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Speciální sedadlo

Nášlapné stupínky

Speciální sedadlo s integrovaným zádržným
systémem pro děti

Nášlapné stupínky usnadňují přístup do vozidla

•
•
•
•

ideální řešení pro přepravu dětí ve vozidlech dodávkového typu
integrovaný podsedák a 5bodový pás
boční vedení stávajícího 3bodového pásu pro větší děti
navrženo a testováno dle předpisu ECE 44/04 pro kategorie dětí:
skupina 1: 9–18 kg
skupina 2: 15–25 kg
skupina 3: 22–36 kg

Mohou být instalovány na přední dveře, u bočních posuvných dveří nebo
v zadní části vozidla.
• protiskluzová nášlapná plocha poskytuje bezpečný vstup za všech povětr‑
nostních podmínek
• automatické elektrické i mechanické vysouvání
• lze dodat se světelným pásem LED pro výbornou viditelnost ve tmě
• moderní konstrukce, stabilní a odolná, testována na 10 000 cyklů
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Doplňky
Pomocný samonavíjecí pás
pro zavírání zadních výklopných dveří
Rukou lze pohodlně stáhnout zadní dveře,
i když jsou v jinak nedosažitelné výšce.
• jednoduché a praktické
• navíjení pásu je uloženo v zavazadlo‑
vém prostoru
• navíjecí pás lze kdykoliv jednoduše
odejmout

Protioděrové lišty
• nalepené gumové pruhy,
které chrání boční práh au‑
tomobilu proti poškození
a poškrábání invalidním vo‑
zíkem

Ruční ovládání nožní parkovací
brzdy
• pákou pohodlně ovládáme nožní parkovací
brzdu

Rozšíření pedálové plochy
Pomocná loketní opěrka
• zajišťuje lepší stabilitu a komfort cestují‑
cího
• opěrku lze jednoduše sklopit
• nastavení úhlu opěrky
• několik variant

• pedál je možné rozšířit pro větší jistotu a komfort ovládání

Zvětšení úhlu otevírání dveří
• úprava usnadňuje nasedání a vysedání postižené osoby z automobilu
• lze provést téměř u všech vozidel

Tempomat
Elektrické polohování sedadla
• sedadlo lze doplnit o zařízení pro elektrický
posuv, zdvih nebo změnu sklonu opěradla
• ovládání pohybů lze montovat jednotlivě
• pohyby se ovládají tlačítky
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• zařízení zajišťuje dodržení požadované rychlosti bez nutnosti držet ply‑
nový pedál
• při sešlápnutí brzdového pedálu se ovládání plynu automaticky odpojí
• v nabídce jsou originální zařízení i univerzální model do všech automobilů

Parkovací kamera a parkovací senzory

Triride – změní invalidní vozík na elektroskútr
Triride nabízí nový způsob pohybu pro ka‑
ždého, kdo používá invalidní vozík. Tento
doplněk je schopen během chvíle pro‑
měnit běžný invalidní vozík na motorizo‑
vaný vozík, který funguje jako kompaktní
a výkonný elektrický skútr. Lze ho připojit
k většině modelů invalidních vozíků a díky
kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti
není problém ho přepravovat i tím nejmen‑
ším autem. Nabíjení baterie trvá 4–5 hodin
a umožňuje dojezd 25–50 km*. Triride po‑
skytuje zcela nové možnosti pohybu a do‑
káže změnit způsob života všech, kdo vy‑
užívají invalidní vozík. Nabídka obsahuje
ucelenou řadu modelů pro všechny druhy
použití.

L-8
Nejmenší model, univerzální, lehký, výkonný a maximálně kom‑
paktní. Dojezd cca 25 km (na rovině). Je určen zejména pro pohyb
ve vnitřních prostorách.
Specifikace: Kolo 8“, hmotnost 8 kg, výkon 540 W, software Tri‑
ride, zpátečka, tempomat, asistované zvedání, elektronická brzda,
baterie 36 V, 7 Ah.

Skládací
Všestranný, lehký, kompaktní, vysoce výkonný, zaručuje dojezd
cca 30 km. Ideální pro vnitřní prostory a pro ty, kteří rádi cestují
nezávisle. K dispozici v různých barvách a s řadou doplňků.
Specifikace: Kolo 12“, hmotnost: 7,5 kg, výkon 540 W, software
Triride, zpátečka, tempomat, asistované zvedání, LCD displej,
baterie 36 V

Special Light
Model s vylepšenými jízdními vlastnostmi a vyšším výkonem, který
umožňuje dojezd cca 50 km. K dispozici v různých barvách a s řa‑
dou doplňků.
Specifikace: Kolo 12“ nebo 14“, hmotnost 8,9 kg, výkon do
1000 W, software Triride, zpátečka, tempomat, asistované zve‑
dání, dva režimy: normální/sportovní, elektronická brzda, LCD
displej, baterie 36 V, nabíjení baterie při brzdění.

HP-16
Nejvýkonější model s kolem 16“ určený pro jízdu na delší vzdále‑
nosti. Překvapí i rychlostí, zaručuje dojezd 50 km. Je vhodný také
pro náročný terén nebo nadrozměrné uživatele. K dispozici v růz‑
ných barvách a s řadou doplňků.
Specifikace: Kolo 16“, výkon do 1500 W, hmotnost 12,5 kg, soft‑
ware triride, zpátečka, tempomat, asistované zvedání, dva režimy:
normální/sport, 5 rychlostí, elektronická brzda, LCD displej, bate‑
rie 48 V, nabíjení akumulátoru při brzdění.
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