Renault Kangoo / Mercedes Citan
Freedom Motors ombouw
Freedom Van
Binnenhoogte nominaal
Raamhoogte (Panoramagarantie)
Inrijhoogte
Baklengte
Bakbreedte
Lengte oprijplaat
Panoramagarantie
Extra zitplaatsen 2e rij (L+R)
RVS brandstoftank
RVS uitlaat
RVS bodemverlaging, 10 jaar garantie
Vlakke bodemverlaging
Luchtvering

Renault Kangoo / Mercedes Citan
Rolstoelauto

152 cm
133 cm
148 cm
146 cm
  86 cm
110 cm
Standaard
O
50 ltr
S
S
S
O

Bumperkappen RVS in kleur
Nieuw bumperdeel in kleur

O
O

Bodemverlaging met geluiddempend tapijt
Oprijplateau met tapijt
Bodemverlaging anti-slip bekleding
Oprijplaat anti-slip bekleding
Luchtdichte afsluiting achterklep
Handgreep oprijplaat (L+R)

S
S
O
O
S
S

3-punts gordel rolstoelpassagier
Elektrische gordels voorzijde
Automatische rolgordels achter
Volledig ISO 10542 gekeurd

S
S
S
S

Elektrische lier rolstoel
Rugleuning en hoofdsteun rolstoel
Automatische rolstoelvergrendeling
Armleuning/handgrepen
Luchtvering (nog meer comfort)
Noodontgrendeling achterklep
Navigatie en/of achteruitrijcamera

O
O
O
O
O
O
O

Freedom Van

S = Standaard
O = Optioneel
- = Niet mogelijk
RVS = Roestvrij staal
Panoramagarantie: Freedom Motors garandeert dat u vanuit de rolstoel  een uitstekend zicht naar buiten heeft
De voordelen van onze unieke Renault Kangoo / Mercedes Citan bodemaanpassing zijn;
- G
 oede en veilige zitpositie van de rolstoelgebruiker, met maar liefst 152cm binnenhoogte, en daardoor perfect zicht naar
buiten.
- Door de unieke bodemverlaging ontstaat er een vlakke bodem ter plaatse van de rolstoelpassagier. Zeer minimale inrijhoek
waardoor in en uitrijden van passagier met rolstoel zeer eenvoudig is.
- Het korte, lichtgewicht oprijplateau bestaat uit één deel en kan met één vinger worden opgetild.
- Zitplaatsen op de 2e rij zijn volledig naar wens van de klant in te richten. De rolstoelgebruiker kan in het midden van de 2e
zitrij plaats nemen.
- Onze bodemverlaging is gegarandeerd 100% storingsvrij. U heeft dus nooit het probleem, zoals dat met een hydraulisch
knielsysteem of lift kan voorkomen, dat de auto in reparatie moet of erger dat de passagier niet meer in of uit de auto kan.
- Zeer luxe afwerking waarbij geluidsdemping centraal staat. De verlaagde vloer is uitgevoerd in RVS en blijft gegarandeerd
10 jaar goed.

Diesel & benzine, ook in automaat!

Akkervoortweg 5
5827 AP Vortum-Mullem
+31 (0)485 56 11 20

mail@FreedomMotors.eu
www.FreedomMotors.eu

XXL Conversion
Unieke binnenhoogte 152 cm

zet- en drukfouten voorbehouden

