Opel Combo Life XL
Opel Combo Life
Peugeot Rifter Long
Peugeot Rifter
Citroën Berlingo XL
Citroën Berlingo M
Toyota Proace City Verso Long
Toyota Proace City Verso Short

 multifunkční bezbariérové vozidlo
 pro 1 vozíčkáře a až 7 cestujících
 vestavba za použití WAV kitu
Bezbariérové vozidlo se sníženou podlahou

B|ACTIVE PRO OPEL COMBO LIFE XL, PEUGEOT RIFTER LONG, CITROËN BERLINGO XL, TOYOTA PROACE CITY VERSO LONG

Kvalita testovaná v těžkých podmínkách

Variabilní konfigurace interiéru

Velký prostor pro extra dlouhý invalidní vozík

Dovnitř a ven, celý den? V takovém případě je kvalita
nezbytná. Rampa pro najíždění vozíku byla testována 400 kg zátěží, a to 30 000 krát, mechanismus byl
testován 90 000 krát. To je jeden z důvodů, proč L2 je
dokonale vhodný pro profesionální použití.

Pro druhou řadu si můžete objednat přímo od výrobce auta tři jednotlivá sedadla nebo lavici s dělením
60/40. Tato původní sedadla zůstanou i po přestavbě
použitelná, a to i při přepravě cestujícího na invalidním vozíku. Do třetí řady lze jako doplněk umístit dvě
skládací sedadla, potom je celkový počet cestujících
sedm nebo, alternativně pět a jeden cestující na invalidním vozíku.

V případě extra dlouhého vozíku lze lavici ve druhé
řadě sedadel posunout po kolejnici až o 8 cm dopředu. Kolejnice je součástí přestavbové sady B-Active. V
tomto konkrétním případě obě krajní sedadla z druhé
řady nelze použít, použitelné je pouze prostřední.

Speciálně upravené zavěšení

Velký vnitřní prostor

Možnosti nájezdové rampy pro vozíčkáře

Unikátní vlastností této sady je speciální odpružení
vyvinuté společností VB, které zajišťuje dokonalou
manipulaci za všech okolností a pohodlnou jízdu.
Toto odpružení je součástí sady B-Active. Zástavba
sady B-Active je provedena bez svařování a je použita
původní nádrž na pohonné hmoty a v případě dieselového motoru i původní nádrž na AdBlue.

Přestavba rozšiřuje možnosti cestování na invalidním
vozíku a poskytuje neuvěřitelnou variabilitu vnitřního
prostoru. To je důvod, proč je prodloužená verze tak
populární bezbariérové vozidlo. Nájezd pro vozíčkáře
je velmi snadný díky rampě, která je pod nízkým úhlem jen 11 stupňů.

Extra lehká verze rampy pro vozíčkáře je snadno ovladatelná díky použití plynových vzpěr. Pokud jde o uspořádání rampy, existují dvě možnosti.
Jedna, kdy rampa je v přepravní poloze vždy svisle.
A druhá, kdy rampa je v přepravní poloze (když není
převážen vozíčkář) vodorovně v úrovni podlahy.

B|ACTIVE PRO OPEL COMBO LIFE, PEUGEOT RIFTER, CITROËN BERLINGO M, TOYOTA PROACE CITY VERSO SHORT

Rampa nezastiňuje výhled dozadu

Opel Combo, taxi pro vozíčkáře

Bezpečné uchycení vozíku

Pro snadný přístup nabízíme sklopnou dvouramennou
rampu pro nájezd invalidním vozíkem, která neruší
výhled zadní částí vozu. Tato lehká rampa je pokryta protiskluzovým povrchem a vybavena pomocnými
plynovými vzpěrami.

Opel Combo je mimořádně vhodný vůz pro převoz
vozíčkářů. Zajišťovací popruhy se mohou k vozíku
připevnit na volném prostranství vně vozu a následně
lze pomocí nich vozík jednoduše natáhnout dovnitř.
Díky této bezpečnostní funkci je vozík zajištěn proti
nechtěnému sjetí dozadu.

Upevňovací popruhy splňují normu ISO 10542. Tříbodové samonabíjecí pásy jsou mimořádně funkční oporou pro pasažéra na invalidním vozíku. Tento
účinný zádržný systém je zkonstruován pro maximální zatížení až 200 kg.

Speciálně upravené zavěšení

Dvě konfigurace sedadel

Elegantně upravený zadní nárazník

Unikátní vlastností této sady je speciální odpružení
vyvinuté společností VB, které zajišťuje dokonalou
manipulaci za všech okolností a pohodlnou jízdu.
Toto odpružení je součástí sady B-Active. Zástavba
sady B-Active je provedena bez svařování a je použita
původní nádrž na pohonné hmoty a v případě dieselového motoru i původní nádrž na AdBlue.

Systém B-Active je flexibilní, nabízí několik možných
uspořádání interiéru. Uspořádání předních sedadel
zůstává beze změn, zatímco druhá řada může být
vyjmuta nebo nahrazena speciálními zúženými sedadly. V takovém případě se mohou spolu s vozíčkářem
přepravovat až 4 další osoby, nohy vozíčkáře jsou zasunuty mezi sedadla ve druhé řadě.

Vyříznutá část zadního nárazníku je připevněna k pátým dveřím. Ukotvení rampy je tak elegantně skryto,
jedinou viditelnou změnou jsou svislé spáry. Modifikované senzory zaručují zachování funkčnosti originálního parkovacího asistentu.

B|ACTIVE PRO OPEL COMBO LIFE XL, PEUGEOT RIFTER LONG, CITROËN BERLINGO XL, TOYOTA PROACE CITY VERSO LONG
5

1

3
2
4

8-9-10

11

1

5

5

1

7
12

6

Číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Popis
Velikosti (cm)
Sklon rampy
11 stupňů
Vnitřní světlá výška kabiny
134
Vnitřní světlá výška pro vozíčkáře
144
Vstupní světlá výška
142
Délka nájezdové rampy
150
Horizontální délka snížené podlahy
159
Délka snížené podlahy
161
Šířka snížené podlahy
82
Šířka snížené podlahy, se základním nebo vinylovým interiérem
81
Šířka snížené podlahy s LED osvětlením vlevo nebo vpravo
82
Šířka rampy pro nájezd invalidního vozíku
78
Délka za 2. řadou - sedadla v normální poloze
134
Délka za 2. řadou - sedadla posunuta dopředu
142
Šířka mezi levým a pravým sedadlem
45
Šířka mezi pravým sedadlem a boční stěnou
63,5
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B|ACTIVE PRO OPEL COMBO LIFE, PEUGEOT RIFTER, CITROËN BERLINGO M, TOYOTA PROACE CITY VERSO SHORT
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Popis
Sklon rampy
8
Vnitřní světlá výška kabiny
8
Vnitřní světlá výška pro vozíčkáře
Vstupní výška
Délka nájezdové rampy — dvojitý skládací
Horizontální délka snížené podlahy
Délka snížené podlahy
Šířka
podlahy
3 snížené
1
Šířka
3 rampy
1 pro nájezd invalidního vozíku
Šířka snížené podlahy po jedno sedadlo
Délka snížené podlahy za jedním sedadlem
74_lepO
774_lep7O

Číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

1
1
Velikosti (cm)
11 stupňů
134
143
143
140
143
145
82
76
67
98
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Dále provádíme:

 Prodej upravených vozidel
 Individuální úpravy
 Ruční ovládání
 Úpravy pro nastupování
 Otočné a výsuvné sedačky
 Posuvné dveře
 Speciální sedačky
 Dětské zádržné systémy
 Rampy a jeřábky
 Přídavné pohony

Úpravy vozidel pro zdravotně postižené

CanoCar, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno,
tel. 774 828 239, jiri.fiala@canocar.cz, vaverka@canocar.cz

www.canocarhandy.cz • www.pridavnypohon.cz

