
LF901 TRAVÃO DE SERVIÇO

Este dispositivo permite transferir o controlo do 
travão de serviço no pedal para a zona do 
volante, podendo assim, ser utilizado pelo 
braço para travar. O movimento da alavanca 
na vertical (de cima para baixo) permite fazer 
a travagem.
 A alavanca de travão de serviço é aplicada 
no tablier e não debaixo do volante, para 
não criar interferência com a entrada e saída 
do posto de condução. O design mantém-se 
inalterado. Todas as funções do volante 
podem ser usadas e a utilização da alavanca 
é muito simplese intuítiva. O impulso vertical 
permite posicionar a  alavanca enquanto se 
desloca, o que lhe confere várias vantagens:

• A travagem é muito suave e requer um 
esforço mínimo na alavanca. Todo o esforço 
aplicado na alavanca é transmitida e amplia-
da ao pedal. O volante mantém as suas 
funções de ajuste da coluna de
direcção. 
•  O curso da alavanca do travão de serviço 
é muito curto e o seu movimento é muito 
rápido.
Não é necessário remover completamente a 
mão do volante para travar. Em caso de 
acidente, a alavanca do travão roda no seu 
eixo e dobra-se.

O punho da alavanca de travão dispõe de 
três botões: - Buzina, ajuda ao arranque em 
subida (Hill Holder) e memória de aceleração 
(esta última função só é possível se a alavan-
ca do travão for instalada em conjunto com o 
controlador electrónico de aceleração). Este 
produto tem a marca CE..

Buzina

Auxiliar de arranque
em Subidas (opcional)

Economizador

Ausência de alavancas sob da coluna de
direção, para proteger os joelhos contra embate. 

Compatível com volantes com coluna de direção ajustável.

www.youtube.com/kivimobilityfreedom
 www.facebook.com/veiculosacessiveis
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