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Jsme si plně vědomi skutečnosti,
že automobil této skupině spoluobčanů umožňuje, mnohem
více než komukoli jinému, naplnit
životní přání a tužby. Díky vozidlu
se tito lidé plně začlení do společnosti. Naším cílem je umožnit
tělesně postiženým řidičům bezpečně ovládat automobil, který
jim dává svobodu a nezávislost
na okolí a přepravovaným osobám
maximálně usnadnit nastupování
a vystupování z vozidla a manipulaci s vozíkem.
V průběhu uplynulých let jsme
vytvořili komplexní nabídku služeb
pro zdravotně postižené, která se

skládá z prodeje automobilů
Suzuki, Opel a Toyota, realizace
jejich zvláštních a individuálních úprav, prodeje speciálních
dětských zádržných systémů
a autosedaček pro dospělé, výuky
ovládání řízení osobního vozidla,
zapůjčování náhradního vozidla
vybaveného automatickou převodovkou a ručním ovládáním plynu
a brzdy, a poradenské činnosti.
Nově nabízíme přídavné elektrické
pohony Klaxon k mechanickým
vozíkům a příslušenství a úpravy
aut snížením podlahy tak, aby přepravovaná osoba nemusela přesedat z vozíku.

V neposlední řadě se zabýváme
vyřizováním nezbytných úředních
formalit.
Berte, prosím, na vědomí, že řada
úprav řízení 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 tento materiál vám bude nápomocen
při výběru toho nejlepšího řešení pro vás.
Jsme Vám kdykoli plně k dispozici.
Ing. Jiří Vaverka,
ředitel CanoCar, s. r. o.
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Nakladače vozíku

Nakladač vozíku
do odsuvných dveří

Nakladač vozíku
do odsuvných dveří s překlopením

Nakladač slouží pro umístění mechanického vozíků za řidiče
do aut s odsuvnými dveřmi.

Nakladač umožňuje naložit vozík do auta s odsuvnými dveřmi
příčně za řidiče.

Dráha nakladače je přímá, nebo otočná,
kdy vozík zajede směrem do zavazadlového prostoru.

Vozík se při nakládání překlápí „na záda“.

Zařízení je snadno demontovatelné,
je vhodné pro vozíky o hmotnosti
do 40 kg.

Vhodné pro vozíky do 35 kg hmotnosti.
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Jeřábky pro nakládání vozíku

Jeřábek pro nakládání
vozíku do zavazadlového
prostoru bez navijáku
Slouží k pohodlnému naložení invalidního mechanického
i elektrického vozíku, nebo k nakládání elektrického
skútru do automobilu. Jeřábky mají nosnost od 80 do
200 kg dle typu.
Zařízení se skládá z mechanicky nebo elektricky otočného ramene, na
kterém je hák pro uchycení vozíku, a z ovladače pro obsluhu.
Nabízíme široký výběr zástavbových sad do mnoha typů automobilů.
Pokud se zvedací jeřábek nepoužívá, lze ho jednoduše sklopit, nebo
vyjmout z vozu.
Varianty podle nosnosti:
Smart Lifter LC Range – nosnost 80 kg a 100 kg
Smart Lifter LP Range – nosnost 125 kg, 150 kg a 200 kg

Smart Lifter LP Range

Smart Lifter LC Range
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Slouží k pohodlnému naložení mechanického invalidního vozíku.
Jeřábky mají nosnost od 40 do 80 kg.
Zařízení se skládá z mechanicky nebo elektricky otočného ramene s navijákem, na kterém
je hák pro uchycení vozíku, a z ovladače pro obsluhu.
Nabízíme široký výběr zástavbových sad do mnoha typů automobilů.
Pokud se zvedací jeřábek nepoužívá, lze ho jednoduše sklopit nebo vyjmout z vozu.
Varianty podle nosnosti:
Smart Lifter LM Range – nosnost 40 kg a 80 kg

Smart Lifter LM Range

Jeřábek pro nakládání vozíku za řidiče
Jeřábek slouží pro naložení vozíku za řidiče do auta s odsuvnými
dveřmi, a to i dodatečně montovanými.
Rameno jeřábku je kotveno na mechanismus, který odsouvá dveře za řidičem.

Úpravy pro
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Jeřábek pro nakládání vozíku
do zavazadlového prostoru s navijákem
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Nájezdové rampy a navijáky

Dvoudílné
nájezdové rampy
Dvoudílné nájezdové ližiny umožňují
snadné nakládání a vykládání vozíku
do zavazadlového prostoru auta.

Jsou vyrobeny z lehké slitiny, velmi snadno se
s nimi manipuluje.
Ve složeném stavu zaberou v autě minimum
místa.

Naviják pro
nakládání vozíku
Pro snadné naložení vozíku za přední
sedadlo je možné namontovat
naviják s kladkou, který pomáhá
zvednout vozík do auta.

Mechanická konstrukce zvedne vozík do 40 kg.
Vnitřní uspořádání závěsu kladky i motorku bylo
navrženo tak, aby nevadilo v interiéru auta.
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Elektricky odsuvné dveře

Elektricky odsuvné dveře

Elektrický pohon odsuvných dveří

Tato úprava umožňuje vozíčkáři si samostatně naložit mechanický
vozík za sebe.

Auta, která mají z prvovýroby mechanicky odsuvné dveře za řidičem
a spolujezdcem lze doplnit o přídavný elektrický pohon.

Mechanismus zabírá velmi málo místa a lze
ho kombinovat s jeřábkem, nakladačem
nebo navijákem pro nakládání vozíku.

Toto zařízení usnadňuje nakládání vozíku
do interiéru auta.

Úprava je řešena tak, že je možná zpětná
přestavba dveří do původního stavu.

Lze ho kombinovat s nakladačem vozíku,
s navijákem nebo jeřábkem.

Dále provádíme
DD Prodej upravených vozidel
DD Individuální úpravy
DD Přestavby vozidel

na bezbariérová
DD Úpravy pro nastupování
DD Otočné a výsuvné sedačky
DD Posuvné dveře
DD Speciální sedačky
DD Dětské zádržné systémy
DD Rampy a jeřábky
DD 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

