Karosseriverken kan färdtjänstfordon
Alltid som standard:


U-swing luftfjädring



Modernt golvsystem med flera unika
fördelar



Trigentic—driftsäkert och programmerbart elsystem



Låga ägandekostnader



3 års garanti på hela byggnationen



Reservdelar och support i världsklass



Prisvärda tillval

U-swing luftfjädring ger bl.a. följande fördelar:
•

Longlife-kompressor med 3 års garanti utan milbegränsing

•

Snabb sänkning och höjning sparar tid

•

4 lufttankar (3 st 10 liters och 1 st 5-liters). Medger fler höjningar utan
väntetid

•

Extrahögt körläge – för ökad framkomlighet (återgår till normalläge vid
>10 km/h)

•

Nödkörningsläge Limp-home – ta dig till verkstaden på egen hand tex vid
luftläckage på luftbälg
Läckande bälg eller tilloppsslang kan blockeras från manöverpanelen, vilket medger att körning till verkstad kan ske sakta och utan att nödvändigtvis kalla på bärgare.

•

Mer än 25 kg lägre ofjädrad vikt på U-Swing ger högre åk-komfort.

Nytt flexibelt golvsystem:
•

Det nya golvsystemet kombinerar fördelarna från träfiber (isolering) och aluminium
(vikt)

•

Rullstolsbälte och fasthållningsrullar från
Q’straint – hög kvalitet

•

Rullstolsbälte kan flyttas i längdled samt
mellan höger och vänster sida – maximal
flexibilitet

•

Nya stolsbenet Quicklock – ändra läge i
längdled eller från höger till vänster sida
med ett enkelt handgrepp

•

Välj mellan svart eller grå halkfri matta

Fler fördelar med Karosseriverken som leverantör
Trigentic – elsystemets hjärna
Trigentic är ett modernt och programmerbart elsystem helt fritt från traditionella säkringar och reläer. Det ger hög
driftssäkerhet, låga underhållskostnader och följande funktioner:
•

Automatisk elektronisk huvudströmbrytare för påbyggd el
Elsystemet startar automatiskt när motorn startar och
stängs av när motorn varit avstängd i 30 minuter. Nedräkningen börjar om när en bakdörr öppnas. Eftersom
luftfjädringen kommer höjas när elsystemet stängs av (av
säkerhetsskäl) varnas föraren med en ljudsignal innan
elsystemet stängs ner. Avstängning kan även styras helt
manuellt.

•

Använder digitala signaler från bilen – ökad driftsäkerhet

•

Inbyggd laddningsövervakning av batterierna

•

Elektronisk dimmer till LED-ljuspanelerna i taket

Låga ägandekostnader
•

3 års garanti på hela byggnationen, inkl. kompressorn

•

Serviceintervaller samma som bilen.
år, rekommenderas på hösten

•

Låg livscykelkostnad (Longlife-kompressor = inget planerat kompressorbyte)
Ett kompressorbyte på en GAST-kompressor (som på Freno) motsvarar ca
13.000 kr i rep.kostnad. Ett enda insparat kompressorbyte motsvarar
större delen av prisdiffen mot konkurrerande byggnationer.

*Torkfilter måste bytas 1 gång per

Prisvärda tillval:


Visning av innertemp



Tavelhylla



Snabbkopplad vridbar stol



Högt bårfäste (Klass 3)



Nattbelysning (blå)
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