
Chrysler & DodgeEntervan®



Specifikationer Entervan® Entervan® XT
A Bredd lucköppning (Skjutdörr) 800 mm 800 mm

B Höjd lucköppning (Skjutdörr) 1 333,5 mm 1 435 mm

C Inre höjd mittparti* 1 454 mm 1 549,4 mm

D Inre höjd fram** 1 428,75 mm 1 524 mm

E Längd ramp 1 320,8 mm 1 320,8 mm

F Bredd ramp 742,95 mm 742,95 mm

G Rampvinkel (med kneeling) 9,2° 7,5°

H Längd golvyta (till framsäte) 1 447,8 mm 1 447,8 mm

I Längd hel golvyta 2 222,5 mm 2 222,5 mm

J Bredd till B-stolpe 1 574,8 mm 1 574,8 mm

K Bredd vid nedfällbart säte 1 168,4 mm –

* 63,5 mm försvinner i höjd pga takkonsol.
** 82,55 mm försvinner pga soltak/takkonsol, gäller Chrysler.
(På grund av tillverkningstoleranser kan dimensionerna variera något från dem som visas).

Chrysler & Dodge Entervan®

BraunAbility Entervan är resultatet av 40 års utveckling,  
där komfort, prestanda och säkerhet har sammanförts 
för att uppnå dagens nivå av rullstolsanpassade minivans. 

Entervan är en golvsänkt minivan med stort utrymme 
som gör det enkelt att manövrera rullstolen inne i bilen.  
Nedfällbara baksäten ger ett stort lastutrymme för extra 
hjälpmedel och packning. Entervan är krocktestad och du 
sitter säkert i din rullstol både som förare och passagerare. 

Flexibla sittplatser
Demonterbara säten ger många valmöjligheter av sitt-
platser. Kör själv från din egen rullstol eller sitt kvar i  
rullstolen som passagerare. Med vridbara säten (tillval) är 
det enkelt att flytta över från rullstol till framsätet. 
Framstolarna är enkla att flytta, ta bort och montera till-
baka. Entervan rymmer fem passagerare varav en i rullstol. 
Om bilen är utrustad med ett uppfällbart mittensäte (tillval),  
ryms sex passagerare varav en i rullstol.

Power och Manual Conversion
Elektrisk skjutdörr, el-ramp och kneelingfunktion är stand-
ard vid föraranpassning (Power Conversion). Funktionerna 
aktiveras enkelt med knapptryckning via nyckel eller knapp 
inuti bilen. 

Vid anpassning för passagerare levereras bilen med manuell  
ramp och elektrisk skjutdörr (Manual Conversion). 
Den manuella rampen går att vinkla ut när den inte  
används, för enklare in och urstigning i bilen.

Entervan® XT
Utöver standardmodellen Entervan finns Entervan XT. 
Ett alternativ att tillgå för de som av olika anledningar  
behöver extra takhöjd i dörröppning och inuti bilen.  
Exempelvis vid högre rullstol. Entervan XT har även en 
lägre ramplutning, vilket underlättar om man använder 
manuell rullstol.
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