OPEL MOVANO
Färdtjänstfordon med hög
prestanda, ﬂexibilitet och
optimal komfort
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OPEL MOVANO
Vi på Karosseriverken är proffs på färdtjänstfordon. Våra fordon
kännetecknas av hög kvalitet, optimal åkkomfort och en säker
arbetsmiljö för förarna.

Tack vare att det nya rullstolsbältet
är monterat i skenor kan det enkelt
justeras framåt och bakåt för
optimal säkerhet.

Som passagerare i våra fordon färdas du alltid
bekvämt och säkert.

I displayen kan föraren läsa av både
batterispänning och innertemperatur
(tillval).

Alla elektriska förbrukare styrs enkelt med den
programmerbara kontrollpanelen Trigentic.
Systemet är helt fritt från säkringar och reläer.

FLEXIBEL LAYOUT

Exempel på möjliga
stolskonfigurationer.
L2H2

L3H2

L3H2 M2

Med det nya golvet med väggskenor på båda sidorna
kan du enkelt flytta rullstolen från vänster till höger
sida. Tack vare det unika stolsbenet som passar både
vridbara och vanliga stolar kan du flytta eller lyfta
bort en stol med ett enkelt handgrepp.

Karosseriverkens fordon levereras med U-swing. • Nödkörningsläge
automatiska dräneringsventiler. Den extra lufttanken ger ökad
• i sin
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Karosseriverkens fordon levereras med U-Swing, en helluftU-swing
dig
unika
ring fram ochger
bak för
att ge
optimalfördelar:
komfort kombinerat med
era sänkningsmöjligheter för extremt lågt insteg i både sidodörr
och bakdörrar. U-Swing är utrustad med fyra rejäla lufttankar och

rullstolsburna att köra ombord.

NÄR DU VÄLJER EN BYGGNATION FRÅN KAROSSERIVERKEN
FÅR DU EN BIL SOM ÄR SÄKER, BEKVÄM OCH TRYGG
FÖR PASSAGERARE OCH FÖRARE
STANDARDUTRUSTNING

TILLVAL

Alla byggnationer från Karrosseriverken
är som standard utrustade med:

Du kan välja att anpassa ditt fordon med:

> U-Swing luftfjädring
> Lättviktsramp enkelbladig
> 250mm insteg vid sidodörren
> Trigentic – digitalt elsystem
> Brandsläckare
> Quicklock snabbfästen på samtliga stolar
> Rullstolsbälten i skenor
> 3-punktsbälten på samtliga platser
> Semiautomatiska rullstolsremmar och
rullstolsbälten från Q´straint.
> Vattenburet värmesystem i passagerarutrymmet
> Ljud- och värmeisolering
i bakdörrar, väggar och tak
> Ledstänger och handtag i gul kontrastfärg
> Tonade rutor

> Takmonterat AC-paket
> Skolskjutsskyltar
> Dubbelbladig lättviktsramp
> Alkolås
> Bår
> Trappklättrare
> Snabbkopplad fäll- och vridbar stol
> Omklädnad förar- och passagerarstol
> Motorvärmare
> Förvaringshylla
> Solcellspanel på taket
> Extraljus
> Välj rullstolslyft och fotsteg i stället för luftfjädring
> Mörktonade rutor

Karosseriverken förbehåller sig rätten till förändringar i standardutrustningen.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Ett populärt tillval till
Renault Master är det
integrerade

När växeln har stängt, har du tillgång till vår jourtelefon om något
oförutsett inträffar med ditt fordon, ring +46 (0)703-52 57 05.
KAROSSERIVERKEN
Box 91 SE-370 11 Backaryd Växel +46 (0)457-45 06 00,
E-post info@karosseriverken.se www.karosseriverken.se

Karosseriverken lägger stor fokus på kvalitet och miljöfrågor
och vi är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001
och uppfyller därmed kraven i Specialfordon 2014.
Cert no.

karosseriverken.se

