Ta plats i bilsätet
Autoadapt

Hur du säkert och bekvämt tar plats i bilsätet.

Autoadapt,
Välkommen till

varsågod ta plats.
DET SÄKRASTE SÄTTET för

en vuxen person att färdas i en bil är att

sitta i bilsätet med fastspänt bilbälte. Det är vår absoluta övertygelse att
aldrig äventyra säkerheten när bilen ska anpassas.
Efter säkerhet kommer bekvämlighet. Var sitter du helst när du åker
bil? Vill du sitta i framsätet och vara en aktiv deltagare som förare eller
passagerare eller vill du färdas i bagageluckan? Vi vill att du ska sitta
både säkert och bekvämt. Därför uppfann vi vridsätet, en produkt som
kontinuerligt utvecklats för att passa nya modeller och som skapat nya
branschstandarder de senaste 20 åren.
Följande sidor kommer att visa dig hur ett vridsäte kan hjälpa en
person med nedsatt eller begränsad rörlighet att ta plats i bilsätet. För
att hitta den bästa lösningen för dig rekommenderar vi dock att du
besöker en av våra auktoriserade återförsäljare för att prova ut stolen
på plats.

Ta plats i bilsätet

Vridsäte

Skulle du kunna flytta över från rullstolen
till bilsätet …
… om bilsätet var delvis utanför bilen?

IBLAND ÄR ALLT som

krävs några få centimeter av sätet utanför bilen för att göra det lättare

för dig att sätta dig ner eller flytta över från rullstolen. Vi kan föra ut sätet utanför bilen
genom att använda ett vridsäte som roterar ut ur fordonet. Denna lösning kallar vi Turnout
och den finns i flera olika modeller för både förare och passagerare.

Snabbfakta Turnout

•

Vrider bilsätet utåt för
bättre tillgänglighet

•

Finns i en manuell och en
elektrisk version

•

Kombinera med
Caroslide under Turnout
för att optimera
benutrymmet

•

Finns för både höger och
vänster sida

•

Kombinera med Tilda för
att optimera huvud- och
knäutrymmet

•

Kombinera med Carony
för en överflyttning helt
utan lyft

•

Godkänd i både EMCprov och krocktest

•

CE-märkt

I bilen är jag inte
funktionshindrad, utan
som vilken annan bilist
som helst.
– Pelle Rittgård, Sverige
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Ta plats i bilsätet

Vridsäte

Skulle du kunna flytta över från
rullstolen till bilsätet …
… om bilsätet var nästan helt utanför bilen?

OM BILSÄTET ÄR ca

40 cm utanför bilen kan det vara mycket lättare att för dig att sätta dig

ner eller flytta över från rullstolen. Vi kan föra ut sätet nästan helt utanför bilen genom att
använda ett vridsäte som först roterar och sedan skjuts ut ur fordonet. Denna lösning kallar
vi Turny Low Vehicle. För höga bilmodeller som t.ex. SUV, se vår lösning Turny.

Snabbfakta Turny Low Vehicle

•

Gör det lätt att ta sig i
och ur bilen

•

Bekvämt och
tryckavlastande säte
med bakåtlutning

•

Skräddarsydd rörelse för
att passa dig och din bil

•

Begränsar inte lutningen
av ryggstödet

•

Elektrisk justering
av sätet i bilens
längdriktning

•

Godkänd i både EMCprov och krocktest

•

CE-märkt
Mer fördelar på
autoadapt.se
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Ta plats i bilsätet

Skulle du kunna flytta över från
rullstolen till bilsätet …
… om hela sätet är utanför bilen på
önskad höjd?
IBLAND RÄCKER DET inte

att sätet är utanför bilen. Kanske vore det bättre för dig att ha hela sätet utanför bilen i samma höjd

som din rullstol. För att uppnå detta kan Turny säteslyften vrida sätet ut ur bilen och sänka ned det till önskad höjd. Nu är det
bara sätta sig ner i bilstolen eller göra en fullständigt hinderfri överflyttning från rullstolen. När du väl sitter på plats i bilsätet
trycker du på fjärrkontrollen och Turny lyfter in dig till en säker och bekväm position i bilen.
	
Turny

finns i flera modeller för både passagerare och förare. För låga bilmodeller som t.ex. en sedan, se vår lösning Turny

Low Vehicle.

Turny Evo är Autoadapts mest avancerade säteslyft som passar i trånga
utrymmen. Det integrerade fotstödet är standard.

Turny Orbit är en beprövad och tillförlitlig lösning som passar
mycket bra i höga och rymliga fordon.

Säteslyft

Snabbfakta Turny Evo

•

Gör det enkelt för både
förare och passagerare att ta
sig i och ur bilen

•

Skräddarsydd rörelse efter
dina behov

•
•

Avancerat klämskydd

•

Elektrisk justering av sätet i
bilens längdriktning

Begränsar inte lutningen av
ryggstödet

•

Informativ
handkontrollsskärm

•

Godkänd i både EMC-prov
och krocktest

•

CE-märkt
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Överflyttningsrullstol

Ta plats i bilsätet

Skulle du kunna flytta över från rullstolen
till bilsätet …
… om allt du behövde göra var att sitta kvar?

En vårdare roterar sätet ut ur bilen och dockar
fast Carony-chassit.

Hela bilsätet, inklusive brukaren, skjuts lätt över
till underredet och blir en del av rullstolen.

När underredet lossats sitter brukaren säkert och
bekvämt i rullstolen.

Ta plats i bilsätet

EN ANNAN LÖSNING för

att sätta sig i bilen är att helt ta bort lyftet under överflyttningen. Låt helt

Carony-rullstolen

Överflyttningsrullstol

fungerar som vilken normal rullstol som helst och överensstämmer med samma

enkelt rullstolen förvandlas till bilsätet. För detta behöver du rullstolssystemet Carony och lite hjälp

standarder och bestämmelser. Den finns både som manuell rullstol med antingen 12"- e ller 24"-

från en vårdare. Docka fast Carony-rullstolen och skjut in hela sätet i bilen. Utan att ens lämna sätet

hjul eller eldriven rullstol med 12"-hjul. Carony-systemet fungerar tillsammans med både Turnout

kan du nu njuta av en säker och bekväm färd i framsätet.

och Turny.

Sedan 1998 använder vi Carony-systemet till min fru. Vi är
väldigt tacksamma för denna underbara lösning som under
de senaste 10 åren hjälpt oss undvika vårdhemmet och gjort
det möjligt för oss att bo tillsammans.
– Horst Schneider, Tyskland

Snabbfakta Carony Classic

•

Brukaren sitter bekvämt
kvar i sätet under
överflytten från Caronyrullstolen till bilen

•

Fungerar som en vanlig
komfortrullstol

•

Passar både barn och
vuxna

•

Finns för både höger och
vänster sida

•

24"-bakhjul med
snabbkoppling

•

Godkänd som medicinskt
hjälpmedel

•
•

Flamsäkra säten

•

CE-märkt

Godkänd i både EMCprov och krocktest
Mer fördelar på
autoadapt.se

11

12

Andra produkter

Ta plats i bilsätet

Andra produkter som hjälper dig
att ta plats i bilsätet.

1

2

4

3

5

SÄTEN
ett bekvämt bilsäte med låg
profil. Den stora designfördelen är dess förmåga
att smälta in i bilens inredning. Det är också ett
säkert och ekonomiskt alternativt till andra säten
med fler funktioner.

BEV-tillbehör. Borttagbara mittdynor i ryggstöd
och säte.

2. RECARO SEAT är

5. GS SEAT är

1. COMPACT SEAT är

ett lågbyggt skålformat säte.

3. BEV SEAT är ett lågbyggt säte speciellt utformat för individuell anpassning med hjälp av olika

4. BEV SEAT KIDS ger

stöd för ett barn som
växer, med sin justerbara nackdyna och bålstöd.

den mest avancerade stolen som
växer med barnet. Sätet har ett stor antal tillval
och funktioner för att garantera en exakt individuell anpassning.

LUTNINGSFUNKTION

JUSTERING I LÄNGDRIKTNINGEN

TILDA gör

CAROSLIDE är

att sätet kan lutas bakåt i tre steg.
Detta ger mer huvudutrymme när man åker in
eller ur fordonet med Carony eller Turny. Som
tillval finns ett fotstöd som hjälper dig att få
fötterna över tröskeln när stolen vrids. Som en
positiv sidoeffekt kan lutningen av sätet avlasta
kroppen vid en längre tids sittande.

en eldriven glidskena för sätet
som ger dig det där extra benutrymmet som
krävs när stolen vrids in och ut. Eller bara för en
mer bekväm sittställning.

För ditt oberoende

Autoadapt

Autoadapt världsomspännande mobilitetslösningar.
AUTOADAPT GRUNDADES 1996 och

har sedan dess vuxit till en av världens ledande tillverkare av

Sedan

april 2014 är Autoadapt ensam ägare till det brittiskbaserade företaget Unwin. Ett ban

bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet. Idag är Autoadapt

brytande fokus på säkerhet har gjort Unwin till världsledande leverantör av rullstolsförankringar

representerat i över 50 länder världen över, med mer än 300 utbildade Autoadapt-återförsäljare

och personskydd. Tillsammans med våra delägare BraunAbility och Bruno är Autoadapt den

och ett nätverk av ytterligare ca 700 underåterförsäljare. Autoadapts huvudkontor, utvecklings-

ledande globala leverantören av säkra bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller

och produktionsanläggning är belägna i Stenkullen, strax utanför Göteborg.

begränsad rörlighet.

FÖR ATT GARANTERA din

och alla våra brukares säkerhet är Autoadapts produkter konstru

erade och testade enligt gällande direktiv och standarder. Genom att arbeta tillsammans
med brukare, organisationer, fordonsindustrin och andra berörda parter tänjer vi ständigt på
gränserna för att du ska kunna välja den bil du vill, för att resa så säkert som möjligt och leva
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ett mer mobilt och oberoende liv.
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VÅRA EXPERTOMRÅDEN
PÅ AUTOADAPT HJÄLPER vi

människor att

göra det många tar för givet: köra till jobbet,
sticka ner till affären, hälsa på hos vänner
eller ge sig ut på en bilsemester. Det är med
stolthet vi tillverkar lösningar som människor
världen över sätter sin tillit till, varje dag.
För

att hitta den lösning som passar dina

behov tittar du helt enkelt under motsvarande
expertområde.

Du läser vår broschyr om att ta plats i bilsätet. En kort introduktion av våra övriga expertområden hittar du nedan.

RULLSTOLSLYFTAR

OBEROENDE FÖRARE

LYFTA OCH LASTA

RULLSTOLSFÖRANKRINGAR

BRAUNABILITY har lösningen för att få in
både dig och din rullstol i bilen med hjälp av en
r ullstolslyft. BraunAbility är världens ledande
rullstolslyfttillverkare och delägare i Autoadapt.

ATT ANVÄNDA FOTPEDALER blev av någon
anledning standardsättet att köra bil för nästan
hundra år sedan. Lyckligtvis kan vi ändra på detta
och många andra hinder för att låta dig greppa
ratten och köra en sväng.

INNAN DU KÖR IVÄG vill

VÅR DELÄGARE Unwin har i över 50 år varit
en banbrytande tillverkare av världsledande
rullstolsförankringar och personsäkerhets
lösningar. Även idag forsätter Unwin att
presentera innovativa konstruktioner samtidigt
som man ligger i framkant av internationella
säkerhetsstandarder.

du förmodligen se till
att du får med dig rullstolen. Oavsett dess storlek och modell så finns det en lösning för att lasta
och transportera din rullstol på ett säkert sätt.

”

Rullstolen gör att jag
kan gå, med bilen
kan jag kan springa.
– Mona Nordell, Oberoende förare.
Autoadapt är stolt leverantör till oberoende
till förare och passagerare jorden runt.
Se deras berättelser på: autoadapt.se/kundberattelser
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www.autoadapt.se
facebook.com/autoadapt
twitter.com/autoadapt

AUTOADAPT AB
Åkerivägen 7
SE-443 61 Stenkullen
Sverige
Telefon: +46 302 254 00
e-post: info@autoadapt.com

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer i broschyren är baserade på aktuell produktinformation.
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