Úpravy vozidel pro přepravu tělesně
postižených a převoz vozíčkářů
Nabízíme úpravu osobních automobilů typu MPV, combi a to snížením zadní části podlahy, instalací sklopné rampy a upevňovacích pásů, například vozidel: VW Caddy, VW Caddy Maxi, Dacia Dokker,Citroen Berlingo/Peuget Rifter/Opel Combo + Life
Citroen Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo + Life XL, Citroen Spacetourer + Jumpy/Peugeot Traveler + Expert, Fiat Doblo
Fiat Doblo Maxi, Ford Tourneo, Ford Grand Tourneo, MB Citan L, MB Citan XL, Renault Kangoo, Renault Kangoo Maxi.

Bezbariérový osobní automobil - BOA – systém celosnížené podlahy vozidla, umožňující vozíčkáři vjezd, ukotvení u volantu
a řízení automobilu z vozíku. Body Guard – zabezpečení přepravovaného vozíčkáře proti zadnímu nárazu.

Úprava skříňových automobilů vestavbou sedadel a kotevních prvků pro převoz až 9 osob nebo 1 až 6 vozíků. Např. VW T6,
VW Crafter, MB Sprinter, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit, Renault Master a Opel Movano.
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Montujeme kotevní zařízení značek Q-Straint, Unwin, Schnierle. Vozík je upevněn samonavíjecími kotevními pásy a vozíčkář má
tříbodový samonavíjecí, nebo mechanický ramenní pás. Dodáváme nájezdové lyžiny včetně upevnění do vozidla.

Pro nájezd do automobilu nabízíme mechanické výklopné rampy, tak i elektrohydraulické plošiny.

Montujeme doplňky pro usnadnění přepravy: vyjímatelná sedadla, otočná sedadla a otočno výsuvná sedadla s možností korekce výšky. Také montujeme lehátko pro přepravu pacientů. Montujeme přídavné, mechanicky nebo elektricky výsuvné schody,
elektrický posuv k bočním posuvným dveřím, elektrické otvírání zadních výklopných dveří a rampy. Madla pro usnadnění nástupu
a pohybu ve vozidle, přídavné pneumatické a hydraulické pérování s možností snížení výšky vozidla.

Vyrábíme obytný automobil pro tělesně postižené a vozíčkáře. Nabízíme i autobusy pro přepravu a to nízkopodlažní, nebo turistické
s elektrohydraulickou plošinou a variabilním interiérem s možností upevnění jak vozíků tak i výjmatelných sedadel.

