
FLEXIBLE KØRESTOLSLØSNINGER

  Til Ford Transit

• Fleksibelt gulvsystem til
kørestolsbusser

• Op til 4 kørestole

• Op til 8 passagerer + fører



FLEX-I-TRANS GULVSYSTEM TIL FORD TRANSIT 

De 4 kørestolsbespændinger plus sikkerhedssele er altid placeret efter 
alle forskrifter, så der spændes “bredt foran og smalt bagi”.

Sikkerhedsselen er justerbar, så den altid sidder perfekt over skulderen 
på borgeren.

Sikring af kørestolsbrugere

Når kørestolsbespændingerne ikke bliver brugt, bliver de automatisk 
dækket af dækpladen, der sikrer, at intet falder ned i bespændingen.
Det sikrer et fuldstændig flat gulv, så passagerer, både i kørestol og 
uden, ikke skal bekymre sig om fordybninger i gulvet.

Sikker transport

En ting er, at det kan bruges - noget andet er brugervenlighed. Med den 
installerede touch-screen kan du nemt styre vores Ford Transit 
handicapbus. Skærmen er placeret i føresiden og aktiverer nemt den 
rigtige kørestolsposition. Dette åbner de forreste to 
kørestolsbespændinger og frigør og oplyser krogene så de er synlige selv 
i mørke.

Touch-screen kontrol – Sikkert og nemt

Kørestolsbrugere kommer nemt ind i bussen via en lift i bagenden af 
bussen. Sammen med os bestemmer I selv, hvilken lift I ønsker at bruge.
Andre passagerer kommer ind i bussen via skydedøren i siden.

Nem indstigning

Fordi vores sæder kan foldes under rudehøjde, kan kørestolsbrugeren, 
ligesom andre passagerer, nyde den gode udsigt under hele turen. Dette 
forbedrer også udsynet, så du nemmere ser cyklister og andre bløde 
trafikanter. 
Når I ikke har kørestolsbrugere med, kan sæderne nemt foldes op, så 
andre passagerer kan komme med på tur.

Udsigt til hele turen

I bestemmer selv, hvor mange foldbare sæder, I vil have 
installeret. Sæderne fås både i stof og rengøringsvenlige 
materialer.

Indret jeres Ford minibus til jeres behov



 FLEX-I-TRANS GULVSYSTEM TIL FORD TRANSIT 8 GÅENDE + FØRER ELLER 4 KØRESTOLE
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FLEX-I-TRANS GULVSYSTEM TIL FORD TRANSIT 

Kontakt os og book fremvisning

Eller se vores video om systemet her.

Steffen Møller | Salgschef 
+45 22 55 87 57 
smo@langhoej.dk

https://www.youtube.com/watch?v=Qp2-phs1uW0



