Wanneer standaard gas geven niet
meer mogelijk is

Aangepast gas geven

Hand/segmentgas
Gas geven met de hand is uiteraard
ook mogelijk als u dit niet met de
voet kunt doen. Een simpele en
veelgebruikte toepassing is hand/
segmentgas (CBR-code 25.04). Naast
het stuur wordt een halve ring
geplaatst. Andere mogelijkheden zijn
bijvoorbeeld duimgas of een
draaigas.

Gaspedaal links van
rempedaal
Indien u een beperking heeft met het
rechterbeen bestaat de mogelijkheid
om met het linkerbeen gas te geven.
Deze aanpassing is zo gemaakt dat
het pedaal dat niet gebruikt wordt
omhoog geklapt kan worden (CBRcode 25.07).
Indien er geen controle meer over het
rechterbeen is, bijvoorbeeld bij
gebruik van een prothese, dan kan
een afscherming bij het rempedaal
gemaakt worden (CBR-code 30.08).

Extra gasbekrachtiging
Heeft u onvoldoende kracht om de gas te geven dan is het mogelijk om extra
gasbekrachtiging in de auto te bouwen. Dit wordt met servogas uitgevoerd
(CBR-code 25.06).

Gasslof

Gaskantelpedaal

Heeft u een beperking van uw
beenfunctie dan kan de gasslof
uitkomst bieden. De gaslof (CBR-code
25.02) bestaat uit een op maat
gemaakte slof, schoenafdruk van de
bestuurder, met een opstaande rand
bij de hiel. De slof loopt in een rechte
baan over een kogelgelagerde rail.
Tijdens het rijden blijft de voet
continue in de slof staan.

Een andere methode is het gaskantelpedaal. Het gaskantelpedaal (CBRcode 25.03) bestaat uit een op maat
gemaakte slof, schoenafdruk van de
bestuurder, met opstaande rand bij
de hiel. De slof wordt gemonteerd op
een draaipunt en er wordt geremd
door een kantelbeweging van de
enkel. Tijdens het rijden blijft de
voet continue in de slof staan.

Kniegas
Gas geven kan ook met de knieën. Door
middel van een zijwaartse beweging van
de knie wordt er gas gegeven (CBR-code
25.05). Deze beweging kan zowel binnenals buitenwaarts gemaakt worden met
de linker- of rechterknie.

KIVI KS gasring

KIVI systemen voor gas geven

De elektronische KS gasring wordt
gemonteerd op het stuur. Door middel
van het induwen van de ring werkt de
KS gasring. De gasring wordt
aangesloten op één van de contacten
in het stuur.

Naast de gebruikelijke systemen
voor gas geven die in Nederland
verkrijgbaar zijn kan B&S ook de
verschillende systemen van KIVI
leveren. Wij bieden onder andere de
volgende systemen:

* KS elektronische gasring met ring
op het stuur
* K4 en K5 elektronische gasring met
ring onder het stuur
* Handgasmanet, zowel mechanisch
als elektronisch
De systemen zijn zeer fraai afgewerkt
en passen uitstekend in het interieur
van de auto.

Kenmerken KIVI systemen voor gas geven
* CE-gemarkeerd
* voldoen aan relevante Europese veiligheidseisen
EMC (ElectroMagnetische Comptabiliteit)

KIVI Gasringen K4 en K5
KIVI Handgasmanet
De elektronische gasringen K4 en K5
worden gemonteerd onder het stuur.
Voor het oog zien de gasringen er
identiek uit.

Het handgasmanet is zowel in
elektronische als mechanische
uitvoering beschikbaar. Daarnaast
kan het zowel links als rechts naast
het stuur aangebracht worden. Door
de hendel naar beneden te bewegen
wordt er gas gegeven.
Wilt u meer informatie omtrent de
fraai afgewerkte KIVI systemen, neem
contact met ons op!

Het verschil zit hem in de bediening.
Het K4 systeem werkt door de ring
naar het stuur ‘in te knijpen’ om gas
te geven. Het K5 systeem heeft een
duowerking, naar het stuur toe (zie
afbeelding 1) en van het stuur af
vanuit de middenpositie (zie
afbeelding 2).
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Al 40 jaar
onbeperkt in beweging…
B&S zet zich al 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een
lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en
revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer persoonlijke benadering. Omdat niet alleen
elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt
altijd naar de juiste individuele oplossing.

B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk
in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen
verhogen. Met onze uitgebreide kennis en technische mogelijkheden op het gebied van
aanpassingen aan auto, huis of hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid
assortiment revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van ‘alles op één
adres’. Van wandelstok of buggy tot complete autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging!

Kathodeweg 5
1627 LK HOORN
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
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3812 SZ AMERSFOORT
Telefoon +31 (0)85 0717 600
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