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FORD CONNECT MOBILITY 

Acessibilidade, Conforto, e Segurança  



Um investimento controlado para uma lotação de 5 lugares originais 

ou 3 + 1 em cadeira de rodas. 

A zona do compartimento de carga é rebaixada para facilitar o acesso de um passageiro 

em cadeira de rodas. O Portão traseiro pode ser basculante ou com duas meias portas . 

A cadeira de rodas é bloqueada por meio de 4 cintos retráteis, homologados para o efei-

to, sendo que dois deles são de bloqueio elétrico, para maior conforto na utilização. 

O passageiro em cadeira de rodas, viaja numa posição ligeiramente reclinada, simulando 

a posição de costas de um banco normal, e utiliza um cinto de segurança especial de 3 

pontos, para se manter seguro e confortável em viagem. 

A rampa manual, rebatível, em conjunto com o rebaixamento efetuado, permitem um 

acesso fácil, seguro e sem recurso a tecnologias complexas e dispendiosas.  

Opcionalmente, pode ainda usar um braço especial (guarda costas) de apoio lombar e 

apoio de cabeça, para passageiros que usem cadeira de rodas manual e que requeiram 

um nível de segurança mais elevado. 
www.veiculosacessiveis.com 

FORD CONNECT MOBILITY 

http://www.veiculosacessiveis.com/


• Produto com Certificação Europeia. 

• Aprovado pela Ford Europa. 

• O pára-choques traseiro mantém a estética original do veículo, ficando ligeira-

mente recolhido. 

• Depósito de Combustível modificado, bem como o sistema de escape, para aco-

modar o pavimento rebaixado. 

• Dimensões generosas para a cadeira de rodas do passageiro, proporcionando-lhe 

uma boa visibilidade panorâmica. 

• Rampa rebatível, com desenho inovador, mantendo um aspeto semelhante ao 

interior. 

• Sistema de retenção de cadeira de rodas integrado no pavimento, para maior con-

forto e acessibilidade. 
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Dimensões da zona para Passageiro em Cadeira de Rodas  (cm) 

1 Altura à entrada para passageiro em cadeira de Rodas  147 

2 Altura interior para passageiro em cadeira de rodas 145 

3 Comprimento piso para cadeira de Rodas 146 

4 Largura no piso e rampa para cadeira de rodas 80 

 Comprimento da Rampa  130 
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