
 

 

RENAULT KANGOO  
Z.E.MAXI ELECTRIC 

 Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 



 

 

RENAULT KANGOO   
Z.E. MAXI ELECTRIC 
Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 

 Bodemverlaging is helemaal bekleed met  

passende stof en gaat tot aan de tweede zitrij. 

De aanwezige parkeersensoren achter blijven 

functioneel en het middendeel van de bumper 

wordt teruggeplaatst, zodat origineel uiterlijk 

behouden blijft. 

 
Een 4-puntsgordelbevestiging voor de rolstoel 

met verstelbare 3-puntsveiligheidsgordel voor 

de passagier die voldoen aan de ISO-10542 

norm. 

 

 

 
De oprijplaat vormt een mooi geheel met de 

ombouw zodat de wagen een nette uitstraling 

behoudt. Het is een licht bedienbare clearview 

oprijplaat waardoor het zicht naar achteren 

behouden blijft 

 Het originele accu-pack blijft gehandhaafd  

waardoor de ombouw geen invloed heeft op  

de actieradius 

OPTIES 

• Eén of twee draai-en klapzetels op de tweede zitrij 

• Elektrische lier om de rolstoel in de wagen te trekken (tot 200kg) 



 

 

RENAULT KANGOO  
Z.E. MAXI ELECTRIC 
Rolstoelauto met verlaagde vloer en oprijplaat 
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TARIEF OMBOUW TEN BEHOEVE VAN 

HET TRANSPORT VAN EEN ROLSTOELGEBRUIKER * 

 

RENAULT KANGOO  

Z.E. MAXI ELECTRIC 

 

Capaciteit  standaard bezetting: 1 rolstoel + 1 zitplaatsen + chauffeur  

 maximum bezetting: 1 rolstoel + 3 zitplaatsen + chauffeur  

 

Basisombouw  BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG    
   manuele aluminium oprijplaat, doorklapbaar  

    rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers  

   vooraan en 2 mechanische oprollers achteraan  

  heupgordel en driepuntsveiligheidsgordel  

  2 eenpersoonszetels achteraan   

  hulppompjes om de oprijplaat te verlichten 

  terug monteren van originele parkeersensoren  
 

OPTIES    draaibare klapzetel links of rechts gemonteerd    

   extra armleuning    

   hoofd- en rugsteun    

   elektrische lier, centraal geplaatst om de rolstoel in de wagen te trekken  

   

Administratie Kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier en het nieuw   

 gelijkvormigheidsattest (COC) 2de fase, conform de EU Kaderrichtlijn 2007/46/EEG  

 

 

   

  


