


Personer med funktionsnedsattningar behover of ta extra stod

eller fixering for att få en bra sittstalining i bilar och andra fordon.

Careva baltessystem består av fixeringsbalten som kan kombineras på

många olika satt. De utgor darmed ett utmarkt komplement till det or-

dinarie sakerhetsbaltet. Fordonets sakerhetsbalte skall dock alltid an-

vandas.

I specialfordon dar hoftbalte utgor enda sakerhetsbalte och dar tre-

punktsbalten saknas ar Carevabaltet ett lampligt komplement for att

fixera overkroppen mot ryggstodet. På så satt kan skador vid haftiga

inbromsningar forhindras.

Carevabaltet kan anvandas tillsammans med bilkudde ochjeller bil-

barnstol (forutsatt att denna har en oppning mellan sits och rygg).

Genom att Carevabaltet kan låsas på baksidan av satesryggen, for-

hindrar man att aktiva personer sjalva låser upp baltet under fard.

5 o rt i m e n t Careva-balten. Fordonstestade fixeringsbalten avsedda som komplement til!' ordinarie sakerhetsbalten i fordon. Baltena finns i
De kan maskintvattasi 40°. Kom ihågattta bort alla metallspannen for att inte skada tvattmaskinen.
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'art som standardfarg. Anviinds också fljr kroppsfixering i rullstal.

Grundbalte, ett lås

Grundbalte, två lås

Grundbalteslås

30 cm

40cm

Brostbalte

80cm

gocm
100cm

110cm

120cm

135 cm

Axelbalte

small

medium

large

T .balte

small

medium

large

Kombibalte

small A

small B

medium

large

Extra långt balteslås
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Careva baltessystem har

testats i fordon på VTI -Vag- och

tran sportforskn i ngs i nstitutet.

Testerna visar att en person hålls

helt flxerad vid satet vid maximal

inbromsning i 90 km/h. Testerna

har utforts på krockdockor i de

tre viktklasserna 22, 34 och 70 kg.




