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"We worden als normale  
klanten behandeld 
ongeacht onze beperking, 
voor jullie zijn we 
allemaal gelijk.” 
   
| Else Bohijn 

OP ONS KAN 
JE REKENEN

“

“



HERWIN JE MOBILITEIT
Het is je droom om zelf met de auto te rijden, maar je fysieke beperking 
maakt dit moeilijk? Je wil graag één of meerdere rolstoelpassagiers mee 
laten rijden in je wagen? Dan ga je best op zoek naar een uniek voertuig dat 
op maat van jouw behoeften aangepast wordt. 

Bij Trapmann hebben we ons sinds 1960 bekwaamd in het aanpassen 
van voertuigen voor mensen met een mobiele beperking. Door continu 
te innoveren en te investeren in nieuwe technologieën en producttraining 
biedt ons team jou gefundeerd advies en een transparante begeleiding.

Jouw mobiele vrijheid is voor ons veel waard. Ontdek in deze brochure wat 
allemaal mogelijk is en contacteer ons met je vragen. Samen bespreken we 
de gewenste aanpassingen en adviseren we welke automerken | modellen 
de perfecte ‘match’ voor jou zijn. 

Tot snel,

Maxime Minne
Managing director 



ZELF RIJDEN 

“Jullie hielpen me met het 
vinden van een rijschool, 
en wisten wat ik nodig 
had om terug auto te 
kunnen rijden. Ik voel me 
dankzij jullie hulp weer een 
normale jonge meid.”

| Manon Marquet





PUSH
elektronische gasring*  
op het stuur 

Je bedient de gasring door er op te 
drukken, waardoor je de complete 
rijcontrole hebt. De gasring is zo 
ontwikkeld dat je met heel weinig 
kracht de gasring kan bedienen.

GAS & REM
De gas- en rembediening wordt van de pedalen overgezet naar het 
stuur. Zo hoef je de pedalen niet te gebruiken.

Deze oplossing is geschikt als je geen of weinig controle hebt over 
je onderste ledenmaten.



GHOST
elektronische gasring*  
achter het stuur 

Om de ring te bedienen, schuif je de 
ring naar rechts of links ten opzichte 
van het stuur. Je ondervindt geen 
weerstand bij gebruik.

MOON
mechanische hendel* 
achter het stuur 

Het half maantje is via een stang 
met het gaspedaal verbonden en 
kan zowel links als rechts van het 
stuurwiel gemonteerd worden.

PULL
het trek- en duwsysteem 

Bestaat uit een universele hendel 
die we rechts tussen de knie en 
de middenconsole installeren.  
Je trekt de hendel naar je toe om 
gas te geven en duwt hem van je 
weg om te remmen. 

* Altijd in combinatie met een  
  handbediende rem, ontwikkeld  
  om zonder enige moeite gebruikt te  
  worden. De rem wordt rechts  
  onder het stuur geplaatst, of naast de  
  rechterknie.



FUNCTIES OP HET STUUR
Vind je het moeilijk om verschillende functies te bedienen tijdens 
het rijden? Deze oplossing geeft je volledige controle zonder je hand 
van het stuur te moeten nemen. De bedieningspanelen komen in 
verschillende varianten en groottes.*

De bediening van lichten, richtingaanwijzers, hoorn, ... komt samen op 
één  bedieningspaneel. Een stuurbol verbonden met het paneel zorgt 
ervoor dat je gemakkelijk 360° kan draaien aan het stuur. De originele 
functies blijven behouden, zodat iedereen met de wagen kan rijden.

* Afhankelijk van de aard van de mobiele  

  beperking van de bestuurder kunnen  

  ook pedaalaanpassingen nodig zijn. “Mijn rechteronderarm 
ontbreekt, ik ben zo  
geboren. Autorijden was  
altijd moeilijker voor mij,  
tot ik mijn auto bij jullie  
liet aanpassen. Nu gaat  
dat heel vlot”

| Kathy Wildemauwe  
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Extra linker gaspedaal | opklapbaar of afneembaar

Ministamp opzetpedaal | 2 of 3 pedalen tot maximum 90mm

Parallelpedaal met vloerverhoging | 2 of 3 pedalen

Uitneembaar plaatje | voor het gas- en/of rempedaal

Origineel rempedaal | opklapbaar of afneembaar

Origineel gaspedaal | opklapbaar of afneembaar

PEDAALAANPASSING
Pedaalaanpassingen worden op jouw maat uitgevoerd, afhankelijk van 
je specifieke mobiele beperking: kleine gestalte, verlamming linker- of 
rechterzijde, ...



OPLOSSING OP MAAT

Een voertuig kan volledig op jouw maat aangepast worden, met 
alle handelingen via afstandsbediening geprogrammeerd. Zo kan je 
zelfstandig zonder hulp van anderen de wagen inrijden, je rolstoel 
tot op de bestuurdersplaats rijden en verankeren (of vanuit je rolstoel 
naar de bestuurderszetel overgaan) om de wagen te besturen.

GAS | REMSCHUIF

MINISTUUR
Met een ministuur, dat volledig op 
jouw maat wordt gemaakt, kan je 
probleemloos sturen vanuit de pols, 
met de volledige onderarm of zelfs 
met de voet. 

Het ministuur maakt evenveel 
omwentelingen als het originele stuur 
en zorgt voor een zeer vertrouwd 
gevoel tijdens het rijden. 

Wordt gebruikt in combinatie met een 
3-pensorthese om de gas & remfunctie 
te kunnen bedienen zonder moeite. 
Het gas- en rempedaal worden 
bekrachtigd door een elektromotor.



JOYSTICK
Dankzij de joystick kan je rijden vanuit 
je vingertoppen:  

Met een ‘2-way’ joystick kan je ofwel het 
stuur, ofwel de gas en rem bedienen.  
Een ‘4-way’ joystick combineert beide 
functies.

FIETSSTUUR
De oplossing wordt gebruikt als je 
enkel een goede mobiliteit hebt in de 
schouders en/of ellebogen. 

De pedalen worden bediend door 
middel van de kantelpedalen, 
motorgas of duimgas. De weerstand in 
het fietsstuur kan verlicht of verzwaard 
worden.

JIJ BENT ONZE

AMBASSADEUR

“
“



MEE RIJDEN 

“Jullie leveren niet enkel 
een betere afwerking, 
maar zijn ook een 
fantastische hulp op 
administratief vlak.”

| Ingrid Bruynseels





CAROLIFT 40 
Een half elektrisch laadsysteem 
om rolstoelen die tot 40kg 
wegen in en uit een kofferruimte 
te begeleiden. Eens de rolstoel 
omhoog gehesen is, draai je de 
arm manueel naar binnen. De  
lift is zo ontworpen dat hij kan 
worden neergeklapt om in een 
voertuig met schuine koffer te 
passen.

CAROLIFT 90 
Een vast laadsysteem met elektrische 
bediening om een rolstoel tot 90kg in 
en uit de kofferruimte te begeleiden. 

Het systeem is zo ontworpen dat de 
lift kan worden neergeklapt om in een 
voertuig met schuine koffer te passen. 

CAROLIFT 140 
Een laadsysteem om rolstoelen 
die tot 140kg wegen in en uit   
een kofferruimte te begeleiden. 



ROLSTOELEN LADEN
Onze rolstoellaadsystemen werden ontworpen om je te helpen je 
vrijheid te herwinnen, zodat je niet afhankelijk bent van de hulp van 
anderen om je dagelijkse activiteiten te doen.

Een rolstoellaadsysteem neemt de vermoeidheid weg bij het in- en 
uitladen van de rolstoel. Onze systemen werden ontworpen voor 
maximaal gebruikscomfort.

   

CAROLIFT 6900 
Een systeem met uitschuifbare 
hijsarm en elektrische bediening 
om een rolstoel of scootmobiel 
tot 180kg zonder enige moeite 
in en uit een kofferruimte te 
begeleiden.

CHAIR TOPPER
Bovenop het dak van je 
wagen wordt een dakkoffer 
geïnstalleerd. De koffer gaat 
open aan de bestuurderskant 
en het systeem tilt de rolstoel 
omhoog. 

Dit systeem werkt enkel voor 
plooibare rolstoelen. 

LADEBOY
De deur achter de bestuurder 
wordt geautomatiseerd. 

De bestuurder gebruikt een 
afstandbediening om de rolstoel 
in en uit de wagen te brengen.





DRAAIZETELS
Draaizetelsystemen zijn de perfecte oplossing als je het moeilijk 
vindt om in of uit een wagen te stappen, of als je je vanuit een 
rolstoel naar een autozetel wil verplaatsen.

    

TURNY
Een systeem dat je in en uit het voertuig 
brengt, op de gewenste zithoogte om 
de transfer te maken. Je begeleidt 
jezelf en de stoel via afstandbediening. 

TIP: Vraag ons eerst advies voor je de 
wagen bestelt; niet elke zetel past in elk 
voertuig.

CARONY
Iemand zonder enige moeite in 
en uit een voertuig begeleiden? 
De slimme combinatie van een 
gedeeltelijk elektrische draaizetel 
en een rijdend onderstel maakt 
de transfer van rolstoel naar 
autozetel onnodig. Wanneer je 
de wagen verlaat, glijdt de zetel 
op het onderstel en wordt het 
een rolstoel. 

6-WAY
Je rijdt met de rolstoel tot in 
de wagen en maakt daar de 
transfer. Deze draaizetel kan op 6 
manieren bewegen: naar voor en 
achter brengen, in 2 richtingen 
draaien en in hoogte aanpassen 
tot vlak naast je rolstoel. Je brengt 
de zetel zonder moeite  terug aan 
het stuur. Het systeem is uitgerust 
met een veiligheidsgordel.



BODEMVERLAGINGEN
VOOR INDIVIDUEEL ROLSTOELVERVOER  

Een bodemverlaging is een autoaanpassing die er voor zorgt dat je in je 
rolstoel als passagier kan meerijden. Een deel van de autovloer wordt 
verlaagd en een oprijplaat wordt voorzien om met de rolstoel achterin 
in de wagen te kunnen rijden. Door de bodemverlaging wordt de inrij- 
en binnenhoogte van de auto groter. De licht hellende oprijplaat zorgt 
ervoor dat de rolstoelpassagier gemakkelijk naar binnen begeleid kan 
worden. 

Elk voertuig heeft specifieke 
eigenschappen en er bestaan 
verschillende soorten rolstoelen. 
Op www.trapmann.be kan je 
de info over de populairste 
automodellen terugvinden. 

Vind je jouw model niet terug 
op onze website? Geen enkel 
probleem: Contacteer ons en 
we bespreken samen de beste 
bodemverlaging voor jou. 



PREFERRED PARTNER FOR 
Volkswagen | Peugeot | 
Renault | Citroën | Opel  



IN GROEP RIJDEN 

“Onze buslift werd in 
sneltempo geïnstalleerd, 
opdat wij toch op tijd 
aan onze geplande rit 
zouden kunnen beginnen. 
Met liefde werd er hard 
gewerkt om dit voor  
ons te realiseren!”

| Daisy Ceulemans







VOERTUIGOMBOUW 
VOOR VERVOER VAN MEERDERE PASSAGIERS

Trapmann heeft de nodige kennis en ervaring in huis om jouw wagen 
tot een multifunctioneel rolstoeltoegankelijk voertuig om te bouwen.  
We werken nauw samen met de meeste autofabrikanten en passen 
vakkundig met veel aandacht voor een perfecte afwerking jouw 
voertuig aan volgens je specifieke wensen. We bespreken met jou welke 
zitplaatsen- en rolstoel(en)configuratie je nodig hebt en we helpen je 
de juiste keuzes te maken voor de inrichting: Smartfloor, plateaulift, 
opklapbare of uitneembare stoelen, vergrendelingssystemen, .... 

Contacteer ons om een afspraak in te plannen om je ombouw te 
bespreken!

info@trapmann.be

03 326 13 07 

Satenrozen 3 Kontich



MINIBUS
VERVOER VAN GROEPEN EN/OF MEERDERE   ROLSTOELGEBRUIKERS

Alle minibussen worden bij ons op maat van jouw verhaal gemaakt en 
ingericht naar jouw wensen. We tekenen de ideale minibusconfiguratie 
uit om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken 
voor jouw (rolstoel)passagiers. Dankzij goede contacten met onze 
partners beschikken we over de acuele technische gegevens van alle 
minibusmodellen en kunnen we adviseren welke merken | modellen 
het meest geschikt zijn voor jou.

SMARTFLOOR
Een aluminium vloer met geïntegreerde 
rails waarin de rolstoelvergrendelingen,
veiligheidsgordels en de afneembare 
éénpersoonszetels verankerd kunnen 
worden. Je bepaalt telkens zelf op 
welke plek de rolstoel of zetel geplaatst 
wordt en je kan de configuratie van 
de zetels snel wijzigen. Er bestaat ook 
een Smartfloor Plus met ingebouwde 
rolstoelvergrendelingen.



ZETELS
We bieden twee soorten zetels aan:   
draaibare klapzetels  of afneembare 
éénpersoonszetels. Klapzetels worden 
vast bevestigd op de vloerrails en 
kunnen met een eenvoudige handeling 
opgeklapt worden om plaats te maken 
voor een rolstoel. Het voordeel van de 
afneembare zetels is dat ze eenvoudig 
verplaatst of uit het voertuig genomen 
kunnen worden. Zo creëer je maximale 
ruimte voor één of meerdere rolstoelen.



Met een simpele handeling wordt 
het systeem in de vloerrails geklikt 
en kan de haak met riem aan de 
rolstoel vastgeklikt worden.

HANDGREPEN     

Om het veiligheidsgevoel voor 
je passagiers te verhogen, en ze 
te helpen in- en uit het voertuig 
te stappen, kan je opteren om 
een verticale handgreep aan 
de deuringang, of horizontale 
handgrepen binnen in de wagen 
te plaatsen.

OPSTAPTREDE     

De verlichte elektrische opstaptrede 
schuift automatisch naar buiten bij 
het openen van de zijdeur en wordt 
weer automatisch opgeborgen bij het 
sluiten van de deur.

VERGRENDELEN



PLATEAULIFTEN
Onze plateauliften begeleiden een passagier in een rolstoel op 
gecontroleerde, comfortabele manier in en uit het voertuig. De 
liften zijn innoverend in 2 dimensies: ze bieden een structurele 
robuustheid en hebben een elegant ontwerp. De liften zijn 
ontworpen voor ‘heavy duty’ gebruik: ze zijn volledig automatisch 
en kunnen bediend worden door een begeleider met behulp van de 
standaard handbediening. 

SOLID
draaggewicht 

400kg

gewicht 
120kg

platform 
920 x 1380mm   

SPLIT
draaggewicht 

400kg

gewicht 
120kg

platform 
830 x 1300mm of  
750 x 1085mm of  

670 x 1085mm

PANORAMA
draaggewicht 

400kg
 

gewicht 
135-145kg 

 
platform 

755 x 1200mm of 
755 x 1400mm



VEILIG RIJDEN 

“Ik heb jullie advies 
opgevolgd en mijn 
handicap is sindsdien 
zoveel dragelijker. Ik 
kan jullie niet genoeg 
bedanken”

| Delphine Collesaer





VEILIG RIJDEN
Veiligheid voor alle passagiers heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
Onze aanpassingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen. Dat geldt ook voor de vergrendel-, gordel- en 
harnassystemen die we adviseren. Naargelang jouw situatie en 
voorziene aanpassing(en) stellen we een specifieke oplossing voor om 
je de hoogst mogelijke veiligheid te garanderen.

De Slide ‘n Click systemen zorgen 
ervoor dat de rolstoel zonder 
veel moeite veilig vervoerd kan 
worden.  

VERGRENDELEN

ELEKTRISCHE 
LIER
Met een elektrische lier wordt  
de passagier in een rolstoel 
via de oprijplaat achteraan op 
een gecontroleerde en stabiele 
manier zonder enige moeite in 
en uit het voertuig begeleid. 



HARNASGORDEL
Een hyperactieve of motorisch 
beperkte persoon vervoeren? 
Dan biedt een 7-puntsharnas de 
uitkomst. Het systeem wordt om 
de rugleuning bevestigd en is 
uitgevoerd met een borstplateau, 
voorzien van 7 steekgespen zodat 
het goed blijft vastzitten. Zowel 
voor kinderen als volwassenen 
verkrijgbaar.

HOOFD- &
RUGSTEUN
De BodyGuard is speciaal 
ontwikkeld voor de rolstoelauto’s 
met een bodemverlaging zodat 
rug en hoofd beschermd worden 
bij een aanrijding. 

De BodyGuard kan eenvoudig 
opzij weggeklapt worden als het 
niet gebruikt wordt.

CROSSIT
Universele veiligheidsgordel

De gordel wordt op drie punten 
verankerd en klikt je veilig vast in je 
rolstoel of zetel. 

De CROSSIT is geschikt voor zowel 
volwassenen als kinderen. De gordel 
past op alle zeteltypes en op alle 
rolstoelen met een harde rugsteun. 



Professionele service 
Praktijkervaring sinds 1960
Solide team & eigen atelier
Persoonlijk oprecht advies

WE HELPEN JE

GRAAG VERDER

“

“



Een eigen lesvoertuig
De beste leveranciers

We werken op jouw maat
 

www.trapmann.be

volg ons                 

info@trapmann.be
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TRAPMANN NV
Satenrozen 3
2550 Kontich

      03 326 13 07

       info@trapmann.be 

       www.trapmann.be

@trapmann

VERKOOP & ADVIES

Advies aan huis
Toon Van Gucht
       0470 068 068  

        toon.vangucht@trapmann.be 

Advies bij ons in de showroom
Chris Krols
       03 326 13 07
       chris.krols@trapmann.be 


