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KOMPLETNÍ ÚPRAVY AUTOMOBILŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
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   Ovládání:
Postižená osoba se sama či za pomoci druhé 
osoby doma v pohodlí přemístí na speciální 
sedačku umístěné na podvozku.
Doprovodná osoba převeze osobu sedící na 
sedačce k vozu, vytočí otočné zařízení v 
automobilu směrem ven z vozu, sedačkou najede 
zády k otočnému zařízení, výškově nastavitelným 
mechanismem podvozku nastaví shodnou výšku 
sedačky s otočným zařízením a podvozek zajistí 
rychloupínacím mechanismem s otočným 
zařízením.
Poté je možné lehce přesunout sedačku i s 
postiženou osobou do vozu, podvozek odjistit 
a sedačku otočit do základní polohy ve voze.
Doprovodná osoba vyjme z podvozku opěrky 
nohou, manipulační madla a vše uloží do 
zavazadlového prostoru vozu. 

Při používání zařízení ve třídveřových vozech je 
u sedačky zajištěn posuv, tak jako u originálního 
provedení původní sedačky, u vozů čtyřdveřových 
sedačka zůstává v základní poloze (na požádání je 
možné i u těchto vozů zajistit částečný posuv 
sedačky).
K přemisťování postižené osoby tímto zařízením do 
a z vozu není nutná prakticky žádná fyzická síla 
a obsluhu zvládne i osoba s malou fyzickou kondicí.
Zařízení je možné použít též jako druhý invalidní 
vozík, takže postižená osoba s doprovodem nemusí 
při kratších cestách s sebou vozit standardní vozík. 

Celé zařízení se skládá ze speciální sedačky, otočného zařízení a výškově nastavitelného podvozku, který zajišťuje 
přemisťování sedačky s postiženou osobou. Standardně je podvozek vybaven odnímatelnými opěrkami nohou, 
manipulačními madly a sklopnými opěrkami rukou. 
V případě potřeby lze dle vlastních požadavků podvozek 
individuálně nakonfigurovat. 

Toto zařízení slouží k bezproblémové přepravě i velice těžce tělesně postižené osoby 
v osobním automobilu. 

Mechanicky otočná a výsuvná sedačka, umožňující přesednutí 
na speciální podvozek CARONY. 

SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ CARONY

Země původu: Švédsko 
Kompletní nabídku aktuálně dodávaných modelů naleznete na: www.autoadapt.com


	Stránka 1

