
Oberoende förare
Autoadapt    Hur du oberoende och säkert kör ditt fordon. 





NORMALT SETT KÖR man ett fordon med pedaler, en ratt och 

ibland även en växelspak. Å andra sidan är det normala ingalunda 

det enda sättet, ett fordons funktioner kan styras av nästan vilken 

rörlig lem som helst.

 Autoadapts produkter inom detta område fokuserar mest på 

pedaler, rattspinnare och handreglage. Men först, ta plats i förarsätet.

 Följande sidor kommer att visa dig ett antal olika lösningar som 

kan hjälpa en person med nedsatt eller begränsad rörlighet att köra 

sitt fordon. För att hitta den bästa lösningen för dig rekommenderar 

vi dock att du besöker en av våra auktoriserade återförsäljare för 

en utprovning.

Autoadapt,
varsågod och starta motorn.

Välkommen till 
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INNAN DU KAN köra en sväng måste du hitta en bra körställning. Det fi nns tre sätt att uppnå detta. Först och främst kan du 

göra överfl ytten från rullstol till förarsätet utanför fordonet. Beroende på överkroppsstyrka kan du ha nytta av ett vridsäte eller 

en säteslyft.  För mer information om dessa lösningar titta på Turnout och Turny Evo under avdelningen Ta plats i bilsätet.

 Autoadapt 6-way base låter dig köra förarsätet nästan en halv meter bakåt inuti fordonet för en hinderfri överfl ytt. Den fung-

erar också utmärkt för att justera sitthöjden.

 Om du känner dig mer bekväm med att göra överfl ytten inuti ditt fordon, är ett säte som vrider sig inåt lösningen för dig. 

Våra produkter Turnin och Autoadapt 6-way base är väl beprövade lösningar i denna kategori. Bägge lösningarna ger dig 

komfort- och säkerhetsfördelarna med att sitta i ett bilsäte.

 Det tredje och sista alternativet är helt enkelt att köra bilen sittandes i rullstolen. Men kom ihåg att du måste ha ett ordent-

ligt huvud- och nackskydd. För lösningar som hjälper dig komma in i ditt fordon sittandes i rullstol ta en titt under avdelningen 

Rullstolslyftar.

Autoadapts främsta säteslyft Turny Evo lyfter dig bekvämt 
till en säker position i fordonet. 

Rullstolslyften Vista ger dig fri sikt och är ur vägen när den inte används. Förarsätet Autoadapt 
6-way base gör överfl ytten från rullstolen enklare och hjälper dig hitta en säker, bekväm och 
optimal körställning. 

Snabbfakta Autoadapt 6-Way base

• Ett mångsidigt 
sätesunderrede för enkel 
överfl ytt till och från 
rullstolen inuti fordonet

•  Enkel att använda, endast 
tre vippströmbrytare för 
samtliga funktioner

•  Konstruerad för stabilitet

•  Smälter väl in med fordonets 
inredning

•  Originalsätet kan monteras 
på Autoadapt 6-way base

•  Finns för installation på både 
höger och vänster sida

•  Kåpa med klämskydd

•  Krocktestad och godkänd i 
samtliga körställningar

•  EMC testad och godkänd

•  CE-märkt

Var vill du göra överfl ytten till förarsätet …
… i eller utanför fordonet? 

Mer fördelar på  
autoadapt.se
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Skulle du kunna köra … KANSKE SKULLE DET vara enklare för dig om du kunde använda ratten med bara en hand. Lösningen 

är lika enkel som genial. Genom att använda ditt fordons styrservo kan kraften som krävs för att 

vrida ratten minskas avsevärt. 

 En rattkula ger dig ett enhandsgrepp med full kontroll över ratten, till och med vid fl era varvs 

 rotation. 

Modell Low passar perfekt för ett hand-
fl ategrepp som också låter fi ngrarna nå 
blinkers etc. 

Modell Round är en kulformad konstruk-
tion och fi nns i två dimensioner: 50 mm 
och 40 mm.

Modell Ergo med Soft touch-yta och oval 
ergonomisk form.

Modell M-Standard för användare som vill 
matcha mot handkontrollen. 

2- och 3-pinnars rattspinnare för personer 
med nedsatt handfunktion som till exempel 
tetraplegiker. Kan enkelt omformas för att 
passa handen. 

… om du bara behövde  
en hand till ratten? 
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Skulle du kunna köra …
… om gas och broms

styrdes för hand?

GAS- OCH BROMSFUNKTIONEN  kan enkelt fl yttas från pedaler till ett lättförståeligt handreglage, dra 

bakåt för gas och tryck framåt för broms. Både Carospeed Classic och Carospeed Menox är utrus-

tade med hållbroms för att hålla ner bromspedalen. 

 Med ditt Carospeed handreglage kan du dessutom styra ett fl ertal funktioner som till exempel 

farthållare, signalhorn, vindrutetorkare etcetera. 

Snabbfakta Carospeed

•  Handreglage för gas och 
broms

•  Stabil konstruktion som 
ger en god körkänsla

•  Utformad för att passa in 
i bilens interiör

•  Automatisk växellåda 
rekommenderas

•  Diskret installation i de 
fl esta fordon, inga hål 
behöver borras

•  EMC testad och godkänd

•  CE-märkt

Det finns flertalet funktioner som kan styras 
från ditt handreglage.

Mer fördelar på  
autoadapt.se
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Vänstergas 

Menox vänstergas är konstruerad för att reglera bilens originalgaspedal 
med vänster fot. Vänstergasen är kompatibel med både vänster- och 
 högerstyrda fordon. Menox vänstergas har snabbkopplingsfunktion och 
passar i de fl esta märken och modeller. 

Pedalförhöjning

Menox Mini Stamp ger en förhöjning på 3-9 cm. Den kan enkelt fällas 
undan när originalpedalerna ska användas. Pedalförhöjningarna har 
snabbkopplingsfunktion och passar i bilar med både manuell- och 
automatväxellåda. 

Skulle du kunna köra …
… om pedalerna höjdes upp 

eller bytte position? 

FÖR ATT KUNNA använda pedalernas funktion ordentligt kan du behöva fl ytta, höja eller kanske 

blockera dem helt. Menox pedaler fi nns i fl era utföranden för att passa olika individuella behov som 

vänstergas och pedalförhöjning. 

Mer fördelar på 
autoadapt.se 
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CHAIR TOPPER
HÄMTA ELLER LASTA  din rullstol på cirka 30 sekunder från en takbox. Med en Chair topper slipper 
du lyfta in din rullstol i bilen. Istället kan du bekvämt lasta och hämta rullstolen direkt från sätet.
 Den vädertåliga takboxen i glasfi ber kan monteras på de fl esta fordon. 

CAROBRAKE
DRA ÅT HANDBROMSEN  med ett knapptryck. 
Carobrake är en anordning som drar hand-
bromsen med en kraft på upp till 170 kg via 
ett ställdon, monterat i eller under fordonet. 
 Carobrake utnyttjar bilens befi ntliga bromsvajer.

SWING-A-WAY 
LÖSER PROBLEMET MED  trånga parkerings platser 
då rullstolsbrukaren rullar på den vridbara 
 plattformen parallellt med fordonet. Plattfor-
men sticker inte ut längre än den öppna främre 
passagerardörren och ger en unik möjlighet att 
parkera nära byggnader och smala trottoarer. 

Ytterligare produkter för att ge dig den bästa 
upplevelsen som oberoende förare.

Mer fördelar på 
autoadapt.se 
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Autoadapt världsomspännande mobilitetslösningar.
AUTOADAPT GRUNDADES 1996 och har sedan dess vuxit till en av världens ledande tillverkare av 

bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet. Idag fi nns Autoadapt 

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

och ytterligare 700 underåterförsäljare. Autoadapts huvudkontor, utvecklings- och produktions-

anläggning är beläget i Stenkullen strax utanför Göteborg. 

 Sedan April 2014 äger Autoadapt det brittiska företaget Unwin. Som pionjär inom säkerhet har 

 Unwin blivit en världsledande leverantör av rullstolsförankringar och passagerarskydd. Tillsammans 

med våra delägare BraunAbility och Bruno är Autoadapt den ledande globala leverantören av säkra 

bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet.

FÖR ATT GARANTERA dig 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 

ett mer mobilt och oberoende liv. 



TA PLATS I BILSÄTET
DET SÄKRASTE  sättet för en vuxen person att 
färdas i bil är sittandes i ett bilsäte med bilbälte. 
För att underlätta detta har vi uppfunnit ett 
antal lösningar som gör det möjligt för dig, 
både som förare och passagerare, att njuta av 
åkturen i ett bekvämt bilsäte. 

LYFTA OCH LASTA
INNAN DU KÖR  iväg vill 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. 

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

VÅRA EXPERTOMRÅDEN 

HOS AUTOADAPT HJÄLPER vi människor att 

göra det många tar för givet: köra till jobbet, 

sticka ner till affären, hälsa på hos vänner eller 

dra iväg på en bilsemester. Det är med stolthet 

vi tillverkar lösningar som människor världen 

över sätter sin tro till varje dag. För att hitta 

den lösning som passar dina behov tittar du 

helt enkelt under motsvarande expertområde. 

Du läser just nu vår broschyr: Oberoende förare. En kort 
introduktion av våra övriga expertområden finner du nedan.

RULLSTOLSFÖRANKRINGAR
VÅR DELÄGARE  Unwin har i över 50 år varit en 
banbrytande tillverkare av världs ledande rullstols-
förankringar och personsäkerhets  
lösningar. Även idag forsätter Unwin att presentera 
innovativa konstruktioner samtidigt som man ligger 
i framkant av internationella säkerhetsstandarder.



Rullstolen gör att 
jag kan gå, bilen att 
jag kan springa.

”
– Mona Nordell, Oberoende förare.

 Autoadapt är stolt leverantör av oberoende till förare och passagerare jorden runt. 
Se deras berättelser på: autoadapt.se
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Illustrationer, beskrivningar och specifikationer i broschyren är baserad på aktuell produktinformation. 
Autoadapt förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. © 2014 Autoadapt AB

facebook.com/autoadapt
twitter.com/autoadapt

www.autoadapt.se

AUTOADAPT AB 
Åkerivägen 7 
S-443 61 Stenkullen 
Sweden 
Phone: +46 302 254 00  
E-mail: info@autoadapt.com 


