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Specifikationer VISION® Power Manual

B Golvsänkning längd (kort) 1 486 –

B Golvsänkning längd (std) 2 210 2 451

C Golvsänkning bredd 787 845

D Ramp bredd 762 864

E Ramp längd (power) 1 143 –

E Ramp längd (manuell, vikbar) – 1 473

F Mittkonsol (tillval) 305 305

G Längd från bakre säte till främre kant av golvsänkning 1 067 1 270

H Markfrigång bak 203 203

I Markfrigång fram 178 165

J Invändig höjd främre rullstolsplats (utan takkonsol) 1 448 1 473

J Invändig höjd främre rullstolsplats (med takkonsol) 1 372 1 397

K Ingångshöjd bakre lucköppning* 1 372 1 384

L Total höjd (öppen baklucka) 2 159 2 261

M Total höjd (Stängd baklucka) 1 803 1 829

S Rampvinkel (Power, kneeling) 11° –

S Rampvinkel (Manuell) – 10°

* En högre ingångshöjd vid lucköppning finns att få som tillval (1 422 mm).
Måttangivelser anges i millimeter. (På grund av tillverkningstoleranser kan dimensionerna 
variera något från dem som visas).Vi reserverar oss för förändringar och feltryckning.

Chrysler & Dodge Vision®

BraunAbility Vision® erbjuder bekvämlighet, flexibilitet och 
innovativ design. En golvsänkt minivan som är kompatibel 
med rullstolar och skoters i alla typer och storlekar. Du 
tar dig enkelt in via ramp bak i bilen. Med en bakre ramp 
ges större frihet vid bland annat parkering, då en vanlig 
parkeringsplats kan användas, detta underlättar även vid 
parkering i bilgarage. Vision® är krocktestad enligt gällande 
direktiv.

Flexibla sittplatser
Vision® har i standardutförandet med två mittsäten plats 
för fyra passagerare varav en i rullstol. Om bilen är utrustad 
med ett uppfällbart baksäte (tillval), ryms fem passagerare. 
Förankring i golvet gör att du sitter säkert i din rullstol  
eller skoter under färd. Som tillval finns vridbara framsäten 
om du vill flytta över från rullstol till sätet.

Power och Manual Conversion
Vision® finns att få i två alternativ, Power och Manual  
Conversion. Power levereras med elektrisk ramp och 
kneelingfunktion. Den elektriska rampen manövreras  
enkelt genom knapptryckning via nyckelbricka/fjärr- 
kontroll, som öppnar bakluckan, fäller ut rampen och  
sänker ned bilen. 

Power versionen av Vision® finns att tillgå med standard 
och kort golvsänkning. Standard versionen är golvsänkt 
fram till framsätet. Den korta golvsänkningen slutar vid  
andra sätesraden. Vilken som passar bäst beror på behov 
och rullstol.

Manual Conversion är utrustad med standardlängd på 
golvsänkningen, fram till framsätet. Rampen är en 2-delad 
aluminiumramp som manövreras manuellt. 
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