
VOLKSWAGEN SHARAN 

MOBILITY 

PREPARADA PARA O TRANSPORTE ESPECIAL  

DE 1 PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA. 

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE e PARA  

CADEIRA DE RODAS. 



VERSATILIDADE, SIMPLICIDADE E CONFORTO ! 

São argumentos de peso para um produto que lhe proporciona condições de 

excelência no TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO COM  

MOBILIDADE REDUZIDA. 

VOLKSWAGEN SHARAN MOBILITY 

www.veiculosacessiveis.com 

Sistema Carony Classic e Carony GO 

Para entrar no veículo sem necessidade de um 
elevador de transferência.  
 
Esta opção permite posicionar o passageiro no 
posto de condução, no posto do acompanhan-
te ou até, na 2ª fila de bancos. 
 
Composto por uma cadeira de rodas especial 
de passeio, que pode ser manual ou de motori-
zação elétrica.  
 
A cadeira de rodas é equipada com um banco 
especial que serve também para utilização no 
veículo. O processo de transferência não 
requer esforço físico para fazer a transferência 
para o interior do automóvel. Você só vai preci-
sar de um pouco de ajuda de um cuidador e do 
sistema de cadeira de rodas Carony.  
Encaixe a cadeira de rodas Carony e deslize 
todo o banco para o interior, numa posição 
segura e confortável.  
Sem nunca ter de deixar o assento agora você 
é capaz de desfrutar do conforto de viajar em 
segurança.  
 
Os sistemas Carony de cadeira de rodas cum-
prem com as mesmas normas e regulamentos 
que qualquer cadeira de rodas normal e estão 
disponíveis quer como cadeira de rodas 
manual, com rodas de 12 ou 24 polegadas  
como uma cadeira de rodas motorizada, com 
rodas de 12 polegadas. O sistema Carony é 
compatível tanto com as bases de bancos rota-
tivos Tornout e Turny. 
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Base Rotativa Turnout 

O Sistema de base rotativa “Tornout” permite rodar o banco para o exterior, por forma a 

simplificar e proteger o seu cuidador dos esforços arriscados para realizar a transferên-

cia para uma cadeira de rodas. Disponível na versão manual ou elétrica, para instalação 

lado esquerdo ou direito. Recomendamos o uso de um dos nossos bancos de baixo 

perfil, em combinação com o “Turnout” afim de otimizar o espaço necessário para a 

cabeça e joelhos, no movimento de entrada e saída do seu automóvel.  

 Disponível para veículos de 2 portas com movimento de rotação imediato e para veí-
culos de 4 portas com o movimento para a frente em torno do pilar B, combinado com 
a rotação. 

 Disponível na versão de rotação manual elétrica, com comando remoto.  
 Disponível tanto para instalação do lado esquerdo e direito.  
 Combine com o  sistema “Caroslide” para otimizar o espaço para as pernas.  
 Combine com o sistema “Tilda” para otimizar o espaço da cabeça e dos joelhos, no 

movimento de rotação.  
 Combine com o sistema “Carony” para eliminar qualquer esforço de transferência de 

e para a cadeira de rodas. 
 Testes EMC e “Crash Test”  
 Marca CE 
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