RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Classic & Compact

Pro více informací navštivte naši webovou stránku www.apicz.com nebo kontaktujte naše regionální obchodní zástupce.
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Veigel - Classic»

Compact»

Ruční ovládání Classic bylo navrženo pro jednoduchý a spolehlivý provoz. Pro přidání plynu stačí jednoduše otočit ergonomickou rukojetí ve směru
hodinových ručiček. Chcete-li brzdit, zatlačte páku mírně dopředu. Brzda je vybavena aretací, což vám usnadňuje čekání např. v dopravní zácpě.
Ergonomickou rukojeť lze nastavit tak, aby co nejvíce vyhovovala individuálním potřebám řidiče. Ruční ovládání Classic je vybaveno pojistkou, která
umožňuje jeho složení na podlahu vozu tak, aby nepřekáželo řidičům bez postižení. Ruční ovládání Classic jsou spolehlivá a snadno ovladatelná. Jejich
stylový vzhled dokonale odpovídá interiéru moderních automobilů. Elegantní plastové kryty jsou absolutně bez ostrých hran, aby se předešlo zraněním
v případě nehody.

Osvědčená technologie a elegantní design – to je ruční ovládání Compact. Funkce je jednoduchá: pro přidání plynu zatáhnete ergonomicky tvarovanou
rukojeť dozadu. Chcete-li brzdit, zatlačíte páku mírně dopředu. Brzda je vybavena aretací, což vám usnadňuje čekání např. v dopravní zácpě. Aretaci
aktivujete pouhým stisknutím tlačítka. Ovládací páka je spojená s pedály pomocí táhel, což zajišťuje bezproblémový provoz a potřebnou citlivost pro
ovládání vozu i při nízkých otáčkách.

Ruční ovládání Classic bylo testováno a schváleno hlavními výrobci automobilů a je vyrobeno v souladu s přísnými předpisy automobilového průmyslu
a DIN ISO 9001-2000. Instalační sady jsou k dispozici pro všechny běžné typy vozidel. Vhodné pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

Rukojeť je tvarována tak, že na ní ruka může při řízení odpočívat. To znamená pohodlnou jízdu bez námahy, a to i na velké vzdálenosti. Pokud se ruční
ovládání nepoužívá, může být složeno tak, že nepřekáží. Ruční ovládání Compact jsou spolehlivá a bezúdržbová. Stylový vzhled dokonale odpovídá
interiéru moderních automobilů. Elegantní plastové kryty jsou absolutně bez ostrých hran, aby se předešlo zraněním v případě nehody.
Ruční ovládání Compact bylo navrženo s důrazem na spolehlivost, bezpečnost a ergonomii. Bylo testováno a schváleno hlavními výrobci automobilů
a je vyrobeno v souladu s přísnými předpisy automobilového průmyslu a DIN ISO 9001-2000. Instalační sady jsou k dispozici pro všechny běžné typy
vozidel. Vhodné pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.
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> Velká Británie
Alfred Bekker API Ltd
Kelleythorpe Industrial Estate
Driffield
East Yorkshire
YO25 9DJ
England

Tel.: 0800 334 5126
Mezinárodní tel.: +44 1377 241700
Fax: 01377 241767
E-mail: info@alfredbekker.com

Česká Republika
API CZ s.r.o.
Slapy 136
391 76 Slapy u Tábora
Czech Republic
Tel.: +420 381 278 043
Fax: +420 399 499 071
E-mail: info@apicz.com
www.apicz.com

