Groepsrolstoelvervoer /
multifunctionele rolstoelbus
(vervoer tot wel 8 rolstoelen)

Ontdek onze unieke rolstoelbussen

Een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs!
U krijgt 2 jaar volledige garantie
op de gehele aanpassing.

Freedom Auto Aanpassingen is
gespecialiseerd in het aanpassen
van bussen voor het vervoer van
meerdere rolstoelen.

Freedom Auto Aanpassingen houdt graag
rekening met uw wensen. Aanpassingen kunnen,
indien mogelijk, op maat worden gemaakt.

Volautomatische
rolstoellift (diverse

De specificaties en voordelen van de aanpassing:
•

Rolstoelvervoer tot 8 rolstoelen!

•

Zonder rolstoelen tot 9 zitplaatsen mogelijk.

•

Robuuste rolstoellift (diverse merken mogelijk) met

merken mogelijk) met
draagvermogen van 400
kg (gewicht lift: 130 kg)

draagvermogen van 400 kg (gewicht lift: 130 kg).
•

Duurzame aluminium systeemvloer met rails
voor (rol)stoelbevestiging.

•

M1 uitneembare of opklapbare zitplaatsen.

•

Elektrisch uitschuifbare opstaptrede.

•

Automatische knipperlichten op het dak.

Duurzame aluminium
systeemvloer
met rails voor
(rol)stoelbevestiging.

Comfortabele M1 stoelen
welke eenvoudig te
plaatsen en te
demonteren zijn.
Opklapbare stoelen
zijn ook mogelijk.

Omschrijving aanpassing:
Na de aanpassing is er plaats voor maximaal
9 personen of tot 8 rolstoelen (afhankelijk van
de lengte van het voertuig).
Uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk. De
uitneembare zitplaatsen kunnen in een handomdraai
gemonteerd en verwijderd worden.
De gebruikte onderdelen zijn van hoge kwaliteit en
daardoor erg duurzaam. Freedom Auto Aanpassingen
levert een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.
Deze bussen zijn ideaal voor taxibedrijven,
zorginstellingen en revalidatiecentra.                                               

Geschikte bussen voor een systeemvloer met lift:
• Citroën Jumper
• Fiat Ducato
• Ford Transit
• Mercedes-Benz Sprinter
• Mercedes-Benz Vito
• Nissan Interstar
• Nissan Primastar
• Opel Movano
• Opel Vivaro
• Peugeot Boxer
• Renault Master
• Renault Trafic
• Volkswagen Crafter
• Volkswagen Transporter
De aanpassing is in vrijwel elke uitvoering mogelijk.

Optioneel:
Elektrisch uitschuifbare
opstaptrede voor
toegang tot de bus
via de schuifdeur.

Rolstoeltaxi met 1 rolstoelplaats
Volkswagen Caddy Maxi - Freedom API rolstoeltaxi

Fiat Scudo / Citroën Jumpy / Peugeot Expert /
Toyota Proace - Freedom TAXI rolstoeltaxi

Bent u bezoek naar een compacte en multifunctionele
taxiauto? Kies dan voor de Volkswagen Caddy Maxi
met Freedom bodemverlaging. Naast maximaal 5
zitplaatsen kan in deze auto ook een rolstoel
worden vervoerd. De 5 zitplaatsen blijven behouden.

Bent u op zoek naar een unieke multifunctionele
taxibus? Kies dan voor deze Freedom Taxi RVS
bodemverlaging. Naast maximaal 8 zitplaatsen kan in
deze MPV ook een rolstoel worden vervoerd. Dan hebt
u maximaal 6 zitplaatsen + 1 rolstoelplaats.

Specificaties aanpassing:
• Lengte = 141 cm.
• Breedte = 76 cm.
• Binnenhoogte = 148 cm.
• De oprijplaat kan doorgeklapt worden,
zodat een vlakke laadvloer wordt gecreëerd.

Specificaties aanpassing:
• Lengte = 150 cm.
• Breedte = 79 cm.
• Binnenhoogte = 147 cm.
• Aluminium oprijplaat in 2 delen.
• Optioneel kan de oprijplaat doorgeklapbaar
worden gemaakt, zodat een vlakke laadvloer
wordt gecreëerd.

Mercedes-Benz Citan / Renault Kangoo L3 - Freedom TAXI rolstoeltaxi
Freedom Auto Aanpassingen levert ook speciale taxi
RVS bodemverlagingen voor de Mercedes-Benz Citan
en de Renault Kangoo (Lengte 3). Deze ruime auto’s
beschikken over 4 zitplaatsen en 1 rolstoelplaats.
Specificaties aanpassing:
• Lengte = 185 cm.
• Breedte = 86 cm.
• Binnenhoogte = 152 cm.
• Lichtgewicht aluminium oprijplaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie
en een gratis en vrijblijvende demonstratie.

Adres Nederland:
Akkervoortweg 5
5827 AP Vortum-Mullem
+31(0)485 56 11 20
mail@FreedomMotors.nl  
www.FreedomAutoAanpassingen.nl

Adres België:
Kleinhoefstraat 5 lokaal B11
2440 Geel
+32(0) 145 832 12
mail@FreedomMotors.be  
www.FreedomAutoAanpassingen.be

