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Caddy Maxi - Condução e Transporte e Cadeira Rodas 
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Preparação especial PARAVAN® para condução 
em Cadeira de Rodas. 

 Pavimento totalmente rebaixado 
 Portão traseiro com abertura elétrica 
 Rampa com abertura elétrica 
 Comando à distância para portão e rampa 
 Lotação incluindo o condutor: 4 lugares 
 2 Bancos traseiros individuais, rebatíveis 

e rotativos 

By 

Prazer de condução, flexibilidade, estilo de vida e atenção aos  
detalhes importantes, como são o motorista e acompanhante!  

A Mais alta qualidade e segurança !  
Um produto testado e recomendado pela Volkswagen! 
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Cadeira de Rodas no lugar do Acompanhante Cadeira de Rodas no lugar do Condutor 

Acesso ao Interior com Cadeira de Rodas 
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Altura Interior 1420 mm Altura máxima 1510 mm Largura interna 840-1380 mm 

Largura da Rampa  820 mm Nível de Visão 1260 mm Comprimento da Rampa 1230 mm 

 Rebaixamento de todo o pavimento para 

aumentar altura interior. 

 Eixo traseiro com sistema (opcional) de suspensão 

pneumática para redução do comprimento e ângulo 

de inclinação da rampa de acesso. 

 Tapete interior em antracite de longa duração. 

 tapete durável em antracite / preto 

 Portão traseiro com abertura fácil do interior. 

 Portão traseiro com abertura  

 Rampa de acesso de abertura manual ou elétrica 

(opcional). 

 Pavimento interior totalmente plano. 

 Possibilidade de transportar até 3 passageiros em 

cadeira de rodas (opcional). 

 Sistema de troca rápida, fácil e segura, de bancos 

entre condutor e passageiro. 

 Espaço interior modular, conforme o tipo de passa-

geiros a transportar. 

 Travão de Estacionamento elétrico 

 Possibilidade de instalar 2 bancos individuais na 2ª 

fila, com sistema rebatível e rotativo, para maximizar 

espaço interior. 

 Rampa longa, para veículo sem sistema de suspensão 

rebaixada. 

 Tubo de Escape em aço inoxidável. 

 Depósito de combustível em alumínio. 

 Sistema de ajuda ao estacionamento Parktronic. 

 Dispositivo de bloqueio de cadeira de rodas 

(opcional). 

 Pacote de cintos de fixação de cadeira de rodas. 

 Serviço de assistência em todo o País 

 Grande variedade de Ajudas técnicas de condução 

(opcional) 

 Comandos de condução Space Drive ® (opcional) 

 Dispositivo automático de bloqueio de cadeira de 

rodas Paravan ® (opcional) para posto de condução 

e/ou acompanhante .  
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