DODÁVKY SE SNÍŽENOU PODLAHOU
A PODLAHOVÝM SYSTÉMEM
Peugeot Rifter | Ford Grand Connect | Ford Custom | Ford Transit

cestující

invalida
na vozíku

složené
sedadlo

zadní nájezdová rampa a snížená
podlaha nákladového prostoru

variabilita interiéru, celoplošný
podlahový systém z hliníkových lamel

CanoCar s.r.o.
Olomoucká 176
627 00 Brno-Černovice
tel. (+420) 608 102 235
vaverka@canocar.cz
www.canocarhandy.cz

Horizon RS

Horizon RE
Horizon RE Plus

Převodovky

1.2 PureTech

8-mi stupňová automatická

1.5 BlueHDi

6-ti stupňová manuální

Inspire

Motory

Horizon RS Plus

Peugeot Rifter Horizon
Peugeot Rifter Horizon Plus
Peugeot Rifter Inspire

Ford Grand Connect Freedom

Motory
1.5 EcoBlue

Převodovky
6-ti stupňová manuální nebo
6-ti stupňová automatická

Independence RS
Independence Twin

Independence RE

Ford Tourneo Custom Independence
Ford Tourneo Custom Independence Twin
Ford Tourneo Custom Dream

Převodovky
automatická eCVT

2.0 EcoBlue

6-ti stupňová manuální nebo
automatická

Dream

Motory
1.0 EcoBoost Plug-In Hybrid (PHEV)

Ford Transit Custom
2,0 EcoBlue – karoserie

1,0 EcoBoost PHEV – karoserie

Světlá výška interiéru

L1/H1

L1/H1

H1 134 cm

L1/H2

–

H2 176 cm

L2/H1

–

–

L2/H2

–

–

Motory

Převodovky

1.0 EcoBoost Plug-In Hybrid (PHEV)

automatická eCVT

2.0 EcoBlue

6-ti stupňová manuální nebo
automatická

Ford Transit Kombi
2,0 EcoBlue - karoserie

E-Transit - karoserie

Světlá výška interiéru

L2/H2

L2/H2

H2 182 cm

L3/H2

L3/H2

H3 205 cm

L4/H3

–

–

Motory

Převodovky

E-Transit elektromobil (BEV)

automatická eCVT

2.0 EcoBlue

6-ti stupňová manuální nebo
6-ti stupňová automatická

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

ll Multifunkční bezbariérové vozidlo
ll Pro 1 vozíčkáře a až 7 cestujících
ll Vestavba za použití WAV kitu

Bezbariérové vozidlo se sníženou podlahou
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Bezbariérové vozidlo se sníženou podlahou
Obsah

Naše společnost má s úpravami automobilů pro ZTP
a ZTP/P dlouholeté zkušenosti, službami zdravotně
postiženým se zabýváme od roku 1997.

3– 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
4– Bezpečné uchycení vozíku
Speciálně upravené zavěšení
Dvě konfigurace sedadel
Elegantně upravený zadní nárazník

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.

která se skládá z prodeje automobilů Suzuki a Opel, 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.

V průběhu uplynulých let jsme
vytvořili komplexní nabídku služeb pro zdravotně postižené,

aut snížením podlahy tak, aby přepravovaná osoba nemusela přesedat z vozíku.

5– 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
6– Velký prostor pro extra dlouhý invalidní vozík
Speciálně upravené zavěšení
Velký vnitřní prostor
Možnosti nájezdové rampy pro vozíčkáře

Nově nabízíme přídavné elektrické
pohony Klaxon k mechanickým
vozíkům a příslušenství a úpravy

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.

7– Schémata

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.

pro
OPEL COMBO LIFE,
PEUGEOT RIFTER,
CITROËN BERLINGO M,
TOYOTA PROACE CITY VERSO SHORT
Rampa nezastiňuje výhled dozadu
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, taxi pro vozíčkáře
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.

Bezbariérové vozidlo
se sníženou podlahou
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pro OPEL COMBO LIFE, PEUGEOT RIFTER, CITROËN BERLINGO M, TOYOTA PROACE CITY VERSO SHORT

Bezpečné uchycení vozíku
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
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.

Dvě konfigurace sedadel
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.

Elegantně upravený zadní nárazník
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.

pro
OPEL COMBO LIFE XL,
PEUGEOT RIFTER LONG,
CITROËN BERLINGO XL,
TOYOTA PROACE CITY VERSO LONG
Kvalita testovaná v těžkých podmínkách
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.

Variabilní konfigurace interiéru
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.

Bezbariérové vozidlo
se sníženou podlahou
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pro OPEL COMBO LIFE XL, PEUGEOT RIFTER LONG, CITROËN BERLINGO XL, TOYOTA PROACE CITY VERSO LONG

Velký prostor pro extra dlouhý invalidní vozík
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
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.

Velký vnitřní prostor
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.

Možnosti nájezdové rampy pro vozíčkáře
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.

7
pro OPEL COMBO LIFE,
PEUGEOT RIFTER, CITROËN BERLINGO M,
TOYOTA PROACE CITY VERSO SHORT
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Číslo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

5

2

1

4

1

98
774_lepO

3

8

9

1

11
774_lepO

10

2

7

6

5

1

2

1

15

13

7

Popis
Velikosti (cm)
Sklon rampy
11 stupňů
2
1
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
1
Šířka snížené podlahy3
82
Šířka snížené podlahy, se základním nebo vinylovým interiérem
81
Šířka snížené podlahy s LED osvětlením vlevo nebo vpravo
82

7

11
12
13
14
15

Šířka rampy pro nájezd invalidního vozíku
Délka za 2. řadou - sedadla v normální poloze
Délka za 2. řadou - sedadla posunuta dopředu
Šířka mezi levým a pravým sedadlem
Šířka mezi pravým sedadlem a boční stěnou
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9

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

774_lepO

14
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1

3

1

1
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pro OPEL COMBO LIFE XL,
PEUGEOT RIFTER LONG, CITROËN BERLINGO XL,
TOYOTA PROACE CITY VERSO LONG
4

4

8-9-10

Velikosti (cm)
11 stupňů
134
143
143
140
143
145
82
76
67
98

2

3

5

Popis
Sklon rampy
Vnitřní světlá výška kabiny
Vnitřní světlá výška pro vozíčkáře
Vstupní výška
Délka nájezdové rampy — dvojitý skládací
Horizontální délka snížené podlahy
Délka snížené podlahy
Šířka snížené podlahy
Šířka rampy pro nájezd invalidního vozíku
Šířka snížené podlahy po jedno sedadlo
Délka snížené podlahy za jedním sedadlem

10

78
134
142
45
63,5

4

1

98

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

