Easy Access
– Nemt, hurtigt og sikkert!
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Som Handicapbil

Som Taxa/flexkørsel

Som institutionsbus/bil

Med Easy Access, kan familien fortsætte i en
rummelig personbil, hvor kørestolsbrugeren
kan sidde i sit eget køretøj under kørsel.

Med Easy Access, køres de daglige ture som
normalt, og kommer der en tur til en køre
stolsbruger kan bilens sæder let klappes op,
og kørestolsbrugeren køres ind via bagenden.

Bilen kan bruges både med og uden køre
stolsbrugere og er nemmere at betjene end
en bus med lift eller kran.

Mange brugere af kørestol og deres hjælpere,
vil gerne undgå den store bus med lift, når
de skal have en handicapbil.

Som vognmand, er det en bonus at kunne
medbringe en kunde i kørestol, uden at skulle
køre rundt i en 9 personers bus eller mere.

Denne løsning er hurtigere og mere økono
misk, end en stor handicapbus er, og sam
tidigt er systemet let at anvende, både for
familie og hjælpere.

Kørestolen bespændes efter forskrifterne og
der kan tilkøbes foldbar nakkestøtte til køre
stolsbrugeren.

En personbil på fuld afgift, bevarer modsat en
bus, en bedre gensalgsværdi, hvis køretøjet
ikke længere skal bruges som handicapbil.

Med en foldbar rampe, kan bagagerummet
bevares og bilen er igen en ganske alminde
lig personbil.

Institutionskøretøjer skal kunne transportere
både beboere og personale, og her tilbyder
Easy Access den optimale fleksibilitet.

En bil med Easy Access, er mere økonomisk
både i forsikring og brændstof i forhold til en
bus med lift – og er dermed også bedre for
miljøet.

Med Easy Access får du adgang via bilens bagende, hvor en rampe foldes ned. Det
er herefter let at køre ind med en kørestol eller et elkøretøj. De forreste bespænd
inger fastgøres inden kørestolsbrugeren kommer ind i bilen, og de bagerste fast
gøres udefra til sidst, så du undgår skæve vrid eller løft. Nemt, hurtigt og sikkert.
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Fordele

Sikkerhed

Tekniske specifikationer

• Easy Access byder på højeste fleksi
bilitet og pladsudnyttelse med dens
vandrette indfoldningsmekanisme.

• ECE R14.07 – Overensstemmelse
med kravene til sæders styrke og
kørestolens fastgørelsespunkter.

• Kvalitetsfinish med fuld mulighed for
at benytte køretøjet som originalt.

• ECE 34.00 – Overensstemmelse
med sikkerhedskravene omkring
bilens brændstoftank.

• Bedre brændstofsøkonomi end
tilsvarende kørestolsbusser.
• Billigere i forsikring end tilsvarende
kørestolsbusser.
• Bevarer gensalgsværdien som
andre personbiler.
• Rummelig og let tilgængelig for
kørestolsbruger og hjælper.
• Sikker, holdbar og pålidelig.
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• ECE 51.02 – Overensstemmelse
med støjreduktion.
• 2007/46 EC – Overensstemmelse
med kravene til typegodkendelse af
køretøjer produceret i mindre serier.
• ISO 10542 – Overensstemmelse
med kravene til kørestolsfast
spændelse.
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• Fuld længde lavgulvssænkning.
• Adgangshøjde: 144 cm.
• Loftshøjde: 147-143 cm.
• Udlagt rampevinkel: 12°
• Materiale: overfladebehandlet
aluminium.
• Skridsikkert vaskbart gulv.
• Integreret kørestolsfastspændings
system med tilstrækkelig selelængde
til passende fastgørelse af passa
geren før ombordtagning.

