Autoilun apuvälineet

Autoilun apuvälineet
Talart Oy tarjoaa täyden palvelun autoilun
apuvälineisiin liittyvissä asioissa! Olemme
erikoistuneet apuvälineiden myyntiin, valmistukseen,
mittatilausratkaisuihin sekä tarjoamme lisäksi kattavat
huoltopalvelut.
Talart Oy on laajentanut toimintaansa ja
palvelee asiakkaitaan laajasti nyt myös invaautoilun apuvälineratkaisuissa. Autoilun apuvälineillä
tarjotaan liikuntaesteiselle henkilölle vapaus liikkua
omaehtoisesti.
Niillä mahdollistetaan siirtyminen autoon,
matkustaminen tai autolla ajaminen.
Talart tarjoaa monipuolisen tarvekartoitusen ja
huolehtii asiakkaidensa yksilöllisistä tarpeista
liikuntaesteen luonteen, asiakkaan ajoneuvon ja
muiden edelletyksien mukaisesti.
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Tarvekartoitus ja asennusprosessi
1. Tapaaminen ja tarvittavien apuvälineiden kartoitus
-Sovitaan tapaaminen luonasi tai vaihtoehtoisesti toimitiloissamme
Kangasalla. Tapaamisen jälkeen teemme sinulle tarjouksen.
2. Noudammeko auton vai toimitetaanko auto meille
asennukseen?
-Mikäli autoa ei pysty itse toimittamaan asennukseen, voimme
noutaa auton sovitusti kuljetusyhtiön avulla.
3. Asennamme ja testaamme. Hoidamme myös muutoskatsastuksen
-Asentamamme tuotteet ovat turvallisia ja
täyttävät viimeisemmät alan vaatimukset.
4. Luovutus ja ohjeistus
-Ennen luovutusta on hyvä käydä läpi miten asennetut tuotteet
toimivat.
Kauttamme saat kattavan huoltopalvelun. Huollamme
riippumatta siitä onko tuote meillä asennettu.
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Käsihallintalaitteet

Classic II

Veigel Classic II käsihallintalaite
Aktiivisen liikkujan paras valinta!

Saksalaiset Veigel Rehamotiven erikoisratkaisut monipuolistavat ajonautintoa ja tuotavat
lisäturvallisuutta. Toisin kuin muut käsihallintalaitteet, Veigelin valikoimasta löytyy merkki- ja
mallikohtainen ratkaisu satoihin eri automalleihin. Näin asennettu käsihallintalaite on aina
viimeistellympi ja käytettävämpi kuin universaaliratkaisut.
Classic II elektroninen (Commander)

Käsihallintalaitteen ominaisuuksia:
•Kaasun ja jarrun samanaikainen käyttö mahdollista
•Todella tukeva ja turvallinen
•Ei rajoita penkin eteen / taakse säätöä niin paljon kuin perinteiset eteen / taakse
käsihallintalaitteet, sillä kaasuttaminen tapahtuu kahvaa vääntämällä. Näin ollen
käsihallintalaite ei taitu perusasennostaan taaksepäin
•Hyvä vaihtoehto sinulle, joka olet tottunut ajamaan mopokaasulla
•Mahdollisuutena myös Elektroninen versio (Commander), jossa vilkut, pyyhkijät, jne.
•Kahvan asentoa voi helposti muuttaa
•Mekaaninen jarrulukko
Kyseisen Veigel Classic käsihallintalaitteen voi nähdä asennettuna esittelyautossamme.

Veigel Compact
Compact on muotoilultaan ja tukevuudeltaan vastaava kuin classic malli, mutta eroaa
käytettävyydessä siltä osin, että kahvaosa yläpäässä liikkuu edestakaisin. Nuppia
vetämällä tapahtuu kaasutus ja jarrutus työntämällä eteenpäin. Näin ollen runko osa
pysyy paikallaan ja vie mahdollisimman vähän tilaa.
•Mekaaninen jarrulukko
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Compact

Menox/carospeed käsihallintalaite
Menox Hand Control -käsihallintalaitteet ovat apuvälineitä, joilla
ohjataan käsikäyttöisesti auton hallintalaitteita. Menoxin avulla
ajaminen on turvallista ja miellyttävää. Menoxin hallinta tapahtuu
oikealla kädellä kuten vaihteenvalitsimenkin.
Menox on kolariturvallinen ajohallintalaite, auton jalkatilassa ei
ole ylimääräisiä rautatankoja. Näin Menox ei myöskään estä
tulevaisuudessa polviairbagin käyttöä. Menox ei ole tiellä eikä
esteenä siirryttäessä autoon tai autosta pois. Menoxiin saatavana
myös monitoiminuppi, josta voit halutessasi säädellä vilkkujen,
pyyhkijöiden ja
valojen toimintaa.
Kaasutus tapahtuu vetämällä taaksepäin ja jarrutus työntämällä
eteenpäin.
•Sähköinen jarrulukko

Mopokaasu
Vanhat kunnon tukevat mopokaasu-käsihallintalaitteet onnistuvat myös!
Käytetään useimmiten tehokkaissa autoissa
niiden tukevuuden ja hallittavuuden vuoksi.
•Ei polviairbag varustettuihin autoihin

Mahdollista saada myös elektronisena!

Käsihallintalaitteet asennettuna alkaen 1500e, alv. 0%
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Siirtyminen autoon
Siirtymätaso basic
Pyörätuolissa liikkuvan autoilu helpottuu entisestään, kun autoon asennetaan käytännöllinen
siirtymätaso. Tämän ansiosta pyörätuolista pääsee aiempaa helpommin autoon. Myös
nouseminen autosta helpottuu, kun siirtymätasoa pitkin pääsee lähemmäksi pyörätuolia.
Siirtymätaso on saatavissa merkki- ja mallikohtaisena, sekä se taittuu kätevästi sivuun, kun
sitä ei käytetä. Halutessaan siirtymätason saa myös käden käänteessä poistettua.
Esittelyautossamme on siirtymätaso asennettuna.
Ominaisuudet:
• Pikalukitteinen
• Nopea käyttää
• PU- pehmuste, musta
• Tukeva (alumiinia)
• Väri: Harmaa / Musta

Siirtymätaso connect
Connect siirtymätaso kiinnittyy autoon.
Muotoilunsa ansiosta pyörätuolin
saa mahdollisimman lähelle autoa
ja pyörätuoli pysyy paremmin
paikallaan siirryttäessä. Istuimen
sivuun asennetaan kiinnike, johon
siirtymätaso lukittuu ja näin pysyy
paikallaan siirryttäessä.

Siirtymätasojen hinnat asennettuna alkaen 985e, alv.0%
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Kääntöistuimet
- Turnout ja Turnin
Turnout on sähköisenä sekä mekaanisena saatava kääntöalusta. Kääntöalustaan voidaan asentaa useita eri
istuimia. Kun istuin kääntyy yli kynnyskotelon linjan, niin siihen siirtyminen helpottuu huomattavasti,
• Turnout on nimensä mukaisesti autosta ulospäin kääntyvä alusta
• Turnin on sisäänpäin kääntöalusta, joka on suunniteltu tila/pakettiautoihin
• Turnout voidaan asentaa 2- ja 4-ovisiin autoihin, kuljettajan tai matkustajan puolelle
• Kääntöalusta lukittuu haluttuun asentoon, jolloin siihen siirtyminen on turvallista
• Kääntösäde sekä asennettavuus autokohtainen
• Turnout / Turnin max. käyttäjäpaino 150kg
• Auton alkuperäistä istuinta ei voi käyttää kääntöalustan kanssa. Vaatii toimiakseen
matalaprofiilisen istuimen, jotta kokonaiskorkeus ei nouse liikaa sekä täyttää
turvallisuusvaatimukset
• Hinnat asennettuna istuimen kanssa alkaen: 2500€, alv 0%
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Six way base/ 6-tie alusta
6-tie-alustan ansiosta siirtyminen pyörätuolista istuimeen on entistä
helpompaa isommissa tila-autoissa, joissa siirtyminen tapahtuu
auton sisällä. Istuin liukuu eteen/taakse, nousee/laskee ja kääntyy
sähköisesti. Jalat kulkevat liikkumisen aikana jalkalevyllä.
Alustaan voidaan asentaa monia eri istuinmalleja.Myös monien
automallien oma istuin voidaan asentaa alustalle.
Alustaan on saatavilla kahta eri kiskopituutta. Voidaan asentaa
kuljettajan tai matkustan puolelle.

Recaro 6-tie alusta
Henkilöautoihin on saatavilla Recaro 6-tie alusta, jossa säätöinä
ovat eteen/taakse, korkeus sekä selkänojan kallistus. Alusta tarvitsee
toimiakseen Recaron istuimen.
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Turny HD

Nousevat ja laskevat kääntöistuimet
Turny HD / Turny Orbit/ EVO / Turny Low
Turny on kääntöalusta, joka ensin kääntyy oviaukosta ulospäin ja tämän jälkeen laskee omasta
istuintasostaan käännettäessä jopa 42cm. Näin ollen siirtyminen esim. pakettiautoon käy helposti
ja nopeasti.
• Turny Hd on mekaanisesti kääntyvä ja sähköisesti laskeva/nouseva
• Turny Orbit kääntyy, laskee sekä nousee sähköisesti
• Turny Evo on malliston lippulaiva, johon pystytään ohjelmoimaan penkin liikerata sähköisesti

- Suunniteltu erityisesti hankalien ja ahtaiden oviaukkojen vuoksi. Turny evo mahdollistaa automallista 		
riippuen mahdollisuuden asentaa laskeva ja nouseva kääntöistuin jopa kuljettajan puolelle

Turny Orbit

• Turny Low on sähköisesti kääntyvä ja laskeva, joka on suunniteltu sisätiloiltaan ahtaisiin autoihin
- Erittäin matalarunkorakenne mikä sallii kallistetun asennuksen

Hinnat alkaen 3600, alv. 0%

Turny EVO

Turny Low
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Istuimet
Kaikki asentamamme ja myymämme istuimet ovat
kolaritestattuja ja turvallisuusmääräykset täyttäviä.

Recaro
ES
• Sähköinen selkänojan säätö
• Sähköinen selkä,- ja istuinosan leveydensäätö
• säädettävä, täysin pehmustettu pääntuki
• Istuin voidaan kallistaa molemmilta puolilta
• Istuimen sivussa Airbag (saatavana myös ilman)
• ”Recaro Airmatic” järjestelmä erillisillä ilmatyynyillä
- yksilöllinen säätömahdollisuus
• Ainutlaatuinen ”Recaro Vent” ilmastointi/lämmitys
- lihakset lämpiminä talvella ja viileinä kesällä
• Istuinosan pidennysmahdollisuus, vähentää lihasjännitystä reisialueella
• Käytännöllinen tasku istuimen takana

Specialist -malli
• Täysin pehmustettu säädettävä pääntuki
• Selkänojan kippi molemmin puolin – helppo käsitellä
• Recaro Specialist: hyvin muotoillut sivuttaistuet
• Käsikäyttöinen selkänojan kallistuksen säätö
• Model ”M”: pitkä istuinosa, matalilla sivuttaistuilla
- helpottaa siirtymistä
• Model ”L”:pitkä istuinosa, hyvillä sivuttaistuilla
• Muotoiltu istuimen selkänoja ergonomisesti oikeaan tuentaan
• Istuinosan pidennys: parempi tuki reisialueelle
• Lisävarusteina: käsikäyttöinen ilmatyyny, käsinoja

Bev

Compact

Suunniteltu erityisesti kääntöistuimille matalan
rakenteensa vuoksi.
• Laaja lisävarustevalikoima
• Myös malli lapsille

Edullinen matalaprofiilinen
istuinvaihtoehto
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Nostimet
Carolift
• Useampi eri kokovaihtoehto. Riippuen nostokyvyn tarpeesta ja asennustilasta
• Voidaan nostaa esim. Pyörätuoli, sähkömopo, sähköpyörätuoli
• Omat mallinsa henkilöautoille , tila-autoille sekä pakettiautoille
• Nostokyky: 40-181kg
• Hinnat alkaen 1900e, alv. 0%

Joey lift
• Tila-auton takaluukkuun asennettava nostinalusta
• Tasainen alusta, johon esim. sähköpyörätuolin ajaminen helppoa
• Kiinnitysjärjestelmä alustassa valmiina
• Nostokyky 159kg
• Täysin sähkötoiminen
• Saatavana myös lisävarusteena kaukosäädin
• Hinta alkaen 3300e, alv. 0%

B&S Hermes
• Pyörätuolin vaijerinostin tila-autoihin, joissa liukuovi
• Nostokyky jopa 35kg
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Braun chairtopper
• Erittäin suosittu pyörätuolinostin
• Asennetaan auton katolle
• Varmatoiminen ja helppo käyttää
• Vaatii ristikkorunkoisen pyörätuolin
• Vakioväri valkoinen
- Mahdollisuus saada myös auton sävyyn maalattuna
• 54cm korkea (Tarkka korkeus riippuu
auton taakkatelineistä)
• Nostaa ja pakkaa pyörätuolin kattoboksiin 30 sekunnissa
• Kattoboksin omapaino 55kg
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Braun hissit
Asennamme ja huollamme
Braun hissit. Kauttamme saat
myös AMF hissit sekä REHA
hissit.

Braun Swing a way

Braun Millenium

Tässä lueteltuna viisi yleisintä
mallia. Kysy myös muista
vaihtoehdoista!

• Sivuhissimalli
• Mahdollistaa helpon läpikulun, kun autossa sisällä
• Hissin alustan leveys: 66 tai 74cm
• Pituus: 92 tai 117cm
• Nostokapasiteetti: 363kg

• Tukeva ja varmatoiminen perushissi
• Hissin alustan leveys: 66,76,84cm
• Pituus: 98,104,140cm
• Nostokapasiteetti: 272-363kg

Braun Vista Split

Braun UVL ( Under vehicle lift)

Braun Vangater

• Halkeava malli
• Hissin alustan leveys 79cm
• Pituus 107cm
• Nostokapasiteetti 300kg

• Auton alle asennettava hissimalli
• Ei vie sisätilaa
• Ovesta normaali kulku
• Hissin alustan leveys: 76cm
• Pituus: 109 tai 122cm
• Nostokapasiteetti: 340kg
• Nostokasetin korkeus 12cm

• Taittuu kaksinkerroin, jotta ovesta mahtuukulkemaan
• Hissin alustan leveys 76cm
• Pituus 109 - 119cm
• Nostokapasiteetti 272kg
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Poljinratkaisut
• Poljinkorotukset
• Vasemman jalan kaasu
• Poljinsuojat

Poljinsuoja
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Poljinjatke

Vasemman jalan kaasu

Poljinkorotus

Rattinupit
• Sähköisiä ja elektronisia
• IR-nupit (Infrapuna)

Sähköiset hallintajärjestelmät
• Kaasukehät (Ylä tai alapuolinen)
• Sähköiset hallintajärjestelmät (esim. joystick)
• Vasemman jalan kaasu
• Monitoiminupit

Matalalattia autot
Yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme kanssa tarjoamme
eri automallien erikoisratkaisuja.
Kysyy lisää sinua kiinnostavasta automallista.
Yhteistyökumppanimme: Paravan ja Tripod
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Pyörätuolin kiinnitysjärjestelmät
AMF
• Alumiiniset lattiaan asennettavat kiinnityskiskot. Esim.taksikäyttöön
• Kolariturvallisuustestattu

Muut
• Turvavyöt - kysy lisää
• Oven aukaisujärjestelmät
• Polttoainekäyttöiset lisälämmittimet
-webasto
-eberspächer

Huolto ja varaosat
• Huollamme autoilun apuvälineet laaja-alaisesti
• Varaosatoimitukset monien valmistajien tuotteille
• Erikoisratkaisut
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Usein kysyttyä
Missä autoilun apuvälineet asennetaan?
- Teemme kaikki asennustyöt toimitiloissamme Kangasalla.
Miten saan auton asennukseen?
- Halutessanne noudamme autonne mistäpäin Suomea ja
toimitamme asennustyön jälkeen haluamaanne paikkaan
kotimaassa.
Ovatko autoilun apuvälineet merkki- tai mallikohtaisia?
- Autoilun apuvälineisiin löytyy sekä yleissovitesarjoja, että
merkki- ja mallikohtaisia ratkaisuja. On hyvä
ottaa etukäteen meihin yhteyttä parhaan sopivuuden
varmistamiseksi.
Mahtuuko kääntöpenkki jokaiseen henkilöautoon?
- Tilavaltakin vaikuttava henkilöauto saattaa olla ratkaisevilta
mitoiltaan ahdas. Meillä on automallien tarkat mitat ja tieto
yhteensopivuudesta eri tuotteiden osalta. Ota yhteyttä ennen
auton hankintaa, niin varmistamme, että haluamasi tuote sopii
autoosi.
Avustatteko autonhankinnassa ulkomailta?
- Meillä on kumppaneita mm. Saksassa, joiden avulla auton
hankinta ja toimitus Suomeen onnistuvat.
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Talart Oy
Hampuntie 16a
36220 Kangasala
Suomi/Finland

Myynti:

Puh (03) 3771669
talart@talart.fi

Huolto ja varaosat:

www.talart.fi

Topi Tala 0400 906 366  
Mika Jännes 03 3771 669

03 3771 669

(topi.tala@talart.fi)
(mika@talart.fi)

huolto@talart.fi

