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Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 

Afhankelijk van de positie  

van de achterbank zijn er 5 

zitplaatsen (met neergeklapte 

achterbank) of  3 zitplaatsen  

+ 1 rolstoelgebruiker  

(met opgeklapte achterbank).  

Het rolstoelvergrendelings-

systeem en de driepuntsgordel 

voldoen aan ISO-10542. 

Het middendeel van de  

achterbumper wordt aan de  

achterklep bevestigd.  Zo is de 

vloerverlaging nauwelijks  

zichtbaar.  

As er geen rolstoelgebruiker 

mee rijdt, kan je de oprijplaat 

doorklappen (optie).  

Zo blijft de ruime koffer vrij  

toegankelijk voor laden  

en lossen. 

De lichtgewicht oprijplaat  

is eenvoudig te bedienen  

en de rolstoel kan makkelijk  

in- en uit de wagen begeleid 

worden. 

De grote, verlaagde vloer  

is volledig vlak. Zo kan de 

rolstoelgebruiker niet  

achterover hellen. De inrij-

hoogte bedraagt 142 cm. 



Elektrische lier – tot 200kg 

(optie). Zonder enige moeite 

of kracht  de rolstoel in- en 

uitrijden. 
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Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 

Hulppompjes aan de oprijplaat 

(Zero Gravity). Hierdoor wordt 

het open- en dichtklappen van 

de oprijplaat vederlicht.  

Vermits een belangrijk deel 

van de bumper vast bevestigd 

wordt aan de achterdeur,  

worden de  2 parkeersensoren  

aangepast en teruggeplaatst. 
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Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 

AFMETINGEN AANGEPASTE WAGEN 
 

1. inrijhoogte  142 cm 

2. binnenhoogte  145 cm 

3. lengte verlaagde vloer  133 cm 

zonder 2de zitrij   

4. breedte verlaagde vloer   81 cm 
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Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 
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Capaciteit  standaard bezetting: 1 rolstoel + 2 zitplaatsen + chauffeur OF 4 zitplaatsen + chauffeur 

 

Basisombouw  BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG    

    manuele aluminium oprijplaat, doorklapbare om het koffer uit te vlakken   

    rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers  

    vooraan en 2 mechanische oprollers achteraan  

  heupgordel en driepuntsveiligheidsgordel  

  hulppompjes om de oprijplaat te verlichten  
 

Opties   hoofd- en rugsteun   
  elektrische lier, centraal geplaatst om de rolstoel in de wagen te trekken   
  terug monteren van originele parkeersensoren   
   doorklapbare oprijplaat   
    

Administratie Kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier    

 en het nieuw gelijkvormigheidsattest (COC) 2de fase,  

 conform de Europese Kaderrichtlijn 2007/46/EEG  
 

 


