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TPMR Traveller  
Bodemverlaging achteraan  

 Peugeot Traveller L2 | L3 
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 Peugeot Traveller L2 | L3 - bodemverlaging 

• Een antislip aluminium oprijplaat, met pneumatische ondersteuning 

• Laadcapaciteit 350kg  

• Afmetingen voor de rolstoelruimte binnen 

 Traveller L2: ongeveer 810mm breedte x 1400mm lengte x 1420mm hoogte 

 Traveller L3: ongeveer 810mm breedte x 1710mm lengte x 1420mm hoogte 

• Hoogte achteringang: Ongeveer 1500mm 

• 4-puntsgordelsysteem (DIN 75078-II & ISO 10542) met een veilige vergrendeling op de vloer 

• Automatische schoudergordel (DIN 75078-I & 76/115 EWG) 

• Alle gemonteerde onderdelen zijn getest (trekkracht 20G) 

Via de oprijplaat kan  

de rolstoelpassagier op  

comfortabele wijze  

het voertuig binnenrijden 

De EasyFlex oprijplaat (optie) 

kan helemaal doorgeklapt 

worden voor een  maximaal 

gebruik van de bagageruimte 

Opkklapbare zetels (optie) 

voor een flexibel gebruik van  

het voertuig 

Optioneel kan het voertuig 

uitgerust worden met  

een FutureSafe  

hoofd– en rugsteun  

Traveller L2 Traveller L2 Traveller L3 Traveller L3 
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 Peugeot Traveller L2 | L3 

 

 

Capaciteit  

• Chauffeur + 1 rolstoelgebruiker + 5 passagiers 

 

Basisombouw  BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG      € 8.990,00 

   Bodemverlaging tot achter 2de zitrij  

    Rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers vooraan en  

     2 mechanische oprollers achteraan met heupgordel  

  en driepuntsveiligheidsgordel 

    Binneninrichting afgewerkt voor de veiligheid & comfort van de gebruiker 

    Behoud van originele 2de bank 

 
Opties  Terug monteren van originele parkeersensoren    € 180,00 
  Doorklapbaar maken van de aluminium oprijplaat    € 780,00 
  Draaibare klapzetel 3de rij        € 950,00 
 
 
  

Administratie kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier   € 507,00 

 en het nieuw gelijkvormigheidsattest (COC) 2de fase,  

 conform de Europese Kaderrichtlijn 2007/46/EEG 

 

 

* Alle prijzen zijn exclusief BTW 

BUDGET 


