
VOLKSWAGEN  

CADDY 

MOBILITY 

PREPARADA PARA TRANSPORTE DE 1 PASSAGEIRO EM CADEIRA DE 

RODAS. 

ACESSO DE CADEIRA DE RODAS SEM REMOVER OS BANCOS DO 

INTERIOR. 

www.veiculosacessiveis.com 



VERSATILIDADE E ECONOMIA. DOIS ARGUMENTOS DE PESO 
PARA O  
TRANSPORTE ADAPTADO DE UM PASSAGEIRO EM CADEIRA DE RODAS. 
 
A Volkswagen Caddy Life Mobility é um veículo muito compacto e moderno 
que lhe permite o acesso em cadeira de rodas, através do portão traseiro. A 
plataforma interior traseira é rebaixada e inclinado para facilitar o acesso e 
para permitir posicionar o passageiro numa posição confortável e segura. Dis-
ponível nas versões Life, Trendline e Highline, com correspondentes níveis de 
equipamento específico.  

VOLKSWAGEN CADDY MOBILITY  



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 segu-

ro e confortável em viagem. 

A rampa manual, rebatível, em conjunto com o rebaixamento efetuado, permitem um acesso fácil, segu-

ro e sem recurso a tecnologias complexas e dispendiosas.  

Opcionalmente, poderá optar pela versão de equipamento Confort, que inclui uma rampa rebatível mais 

curta e um sistema eletro-hidráulico para rebaixar a suspensão no momento de acesso da cadeira de 

rodas. 

Os 5 lugares originais do veículo manter-se-ão instalados e disponíveis para utilização. Quando trans-

portar um passageiro em cadeira de rodas, é necessário rebater o banco duplo, omitindo-se assim dois 

lugares. 

Dimensões para Passageiro em Cadeira de Rodas  

A Altura à entrada para passageiro em cadeira de Rodas (cm) 145 

B Altura interior máxima para passageiro em cadeira de rodas  (cm) 149 

C Comprimento piso para cadeira de Rodas (cm) 157 

D Largura no piso para cadeira de rodas (cm) 81 

E Comprimento da Rampa aberta (cm) 140 

F Comprimento da Rampa aberta. Apenas na versão Confort (cm) 80 

G Comprimento do piso para cadeira de Rodas c/ banco duplo rebatido  148 

H Largura piso para cadeira de Rodas com banco individual (cm) 62 

Dimensões Exteriores 

Tara (Kg) 1.550 

Carga Útil (Kg)  625 

Peso Bruto (Kg) 2.175 

Peso Rebocável (kg) XXXX 

Diâmetro de Viragem entre muros (m)  11,1 

Pesos 

Distância entre Eixos (mm) 2.681 

Comprimento Total (mm) 4.406 

Largura (mm) 1.794 

Altura (mm) 1.831 
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Toda a tecnologia instalada, foi concebida para utilização frequente. A zona para cadeira de rodas pode 

dispor opcionalmente, de proteções em aço inoxidável para prevenir o desgaste. O espaço para a cadeira 

de rodas é amplo. A rampa de acesso é construída em material compósito, muito leve e resistente, sendo 

também rebatível no pavimento, o que facilita em muito o acesso sem obstáculos, como zona de baga-

gem.  
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