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Citroën Berlingo Multispace Mobility 

Transporte Especial em Cadeira de Rodas 
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A zona do compartimento de carga é rebaixada para facilitar o acesso de um passageiro em cadeira de rodas. 

O Portão traseiro basculante, serve de abrigo para a chuva, nas operações de entrada e saída do passageiro. 

A cadeira de rodas é bloqueada por meio de 4 cintos retráteis, homologados para o efeito, 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.  



Até 5 Lugares ou 3 a 4 lugares* + 1 em cadeira de rodas . 

Acesso do passageiro em Cadeira de Rodas pelo Portão Traseiro. 

Sistema de retenção da cadeira de rodas simplificado. 

Pavimento interior em rampa para proporcionar posição de viagem confortável. 

Cinto de retenção de 3 pontos para passageiro em cadeira de rodas. 
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O acesso em cadeira de rodas ao interior do 

veículo é simples e seguro.  

Os cintos de segurança dianteiros da cadeira 

de rodas são dotados de sistema de retenção 

elétrico para auxiliar na manobra de entrada 

da cadeira de rodas. 

Os sistemas de retenção são amovíveis e de 

fácil aplicação. 

Dimensões  (mm)  

Comprimento do Veiculo 4.380 

Largura do Veículo 2.112 

Altura do Veículo 1.862 

Comprimento interior da zona da cadeira de rodas  1.190 

Altura interior  1.300 

Largura interior na zona da cadeira de rodas  770 

Largura entre os bancos , com o banco central rebatido 450 

Largura entre bancos, com os 2 bancos rebatidos 610 
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Disposição dos bancos e cadeira de rodas . 

O Citroën Berlingo Mobility proporciona-lhe condições de acesso em cadeira de rodas diversificadas, oferecendo 
elevada flexibilidade para se ajustar a cada situação.  

Recomenda-se a escolha da versão com 3 bancos individuais originais na 2ª fila de bancos, para que as variantes 
de disposição interior sejam conseguidas.  

 

Opção 1: Remoção dos 3 bancos indi-
viduais da 2ª Fila para casos extremos 
de cadeiras de dimensões anormais. 
Os Bancos podem ser rebatidos no 
interior ou mesmo removidos para o 
exterior. Lotação = 2 + 1 em Cadeira 
de Rodas.  Área disponível para a 
cadeira de rodas = 1.400 milímetros 
de comprimento e 820 de largura. 

 

Opção 2: Rebatendo dois dos bancos 
individuais da 2ª fila e mantendo um 
banco individual.  

Lotação = 3 + 1 em Cadeira de Rodas. 
Área disponível para a cadeira de 
rodas = 1.400 mm de comprimento e 
630 mm de largura (entre o banco 
individual  e o extremo lateral).  

 

Opção 3: Rebatimento ou remoção 
do banco central da 2ª fila de ban-
cos.  

Lotação = 4 + 1 em Cadeira de Rodas. 
Área disponível para a cadeira de 
rodas = 1.400 mm de comprimento e 
450 mm de largura (medidos entre 
os bancos ). 

Opção 4: Os 3 lugares da 2ª Fila per-

manecem disponíveis para passagei-

ros. Nesta opção não é possível trans-

portar um passageiro em cadeira de 

rodas.  

As dimensões disponíveis são: 780 mm 
de comprimento e 820 milímetros de 
largura. 


