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Driving for Perfection

Przestronny i wygodny



Wszystkie informacje są aktualne w momencie oddania broszury do druku. Specyfikacje moją ulec zmianie.2
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Odkryj Independence™

Dostępność i bezpieczeństwo

Funkcje dostępne dla wózków

Cechy pojazdu

Specyfikacja techniczna

Wybór modelu

Pomoc i porady

Prezentacja w Twoim domu

Twoja podróż z Kamuko
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Ford Independence™ nowej generacji łączy w sobie 
doskonałe osiągi, styl, bezpieczeństwo oraz przestrzeń. 
Został zaprojektowany i przystosowany na potrzeby wózków 
inwalidzkich wyłącznie w Allied Mobility.

Independence™ oparty jest na modelu Ford Tourneo Custom. 
Przeszedł modernizację, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. 
Pojazd napędzany jest 2.0-litrowym silnikiem Ford EcoBlue. 
Charakteryzuje się on lepszą oszczędnością paliwa, mniejszą emisją 
spalin, zachowując przy tym sporą moc napędową.

Independence™ jest idealny zarówno dla mniejszych jak i większych 
rodzin. Każda podróż odbędzie się w komfortowych warunkach 
ze względu na przestronność i różnorodność opcji układu foteli. 
Sprawdź dostępne konfigurację.

Odkryj  
Independence™

Zadzwoń do nas 505 126 256



5



1

6



3

4

2

1 >>  Niezawodny, mocny i elegancki wygląd

2 >>  Wyjątkowa rampa FoldFlatTM

3 >>  Jednoczęściowa tylna klapa

4 >>  Czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie

5 >>  8” kolorowy ekran dotykowy z AppLink

6 >>  Stylowy, chromowany grill
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W przypadku Independence™ jedna rzecz pozostaje niezminna - 
wykonanie na najwyższym poziomie.

Nowa rampa FoldFlat™ jest jeszcze niższa i lżejsza od swojego 
poprzednika. Dzięki czemu wjeżdżanie i wyjeżdżanie wózka 
inwalidzkiego jest łatwiejsze i bezproblemowe. Jeżeli potrzebujesz 
dodatkowej pomocy istnieje opcja wciągarki elektrycznej.

Wewnątrz pojazdu wózek inwalidzki jest unieruchomiony wysokiej 
jakości systemem zabezpieczającym w przedniej i tylnej części. 
Natomiast pełnowymiarowe, biodrowe i ukośne pasy bezpieczeństwa 
zapewniają optymalne bezpieczeństwo pasażera wózka inwalidzkiego.

Bezpieczeństwo
i dostęp

Email: biuro@kamuko.pl
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1 >>  Specjalnie obniżona podłoga dla większej swobody

2 >>  Lekka, łatwa w obsłudze, wysuwana rampa

3 >>  Dostępna wyciągarka ze wspomaganiem elektrycznym

4 >>  Dostępne liczne układy siedzeń
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1 >>  Pełnowymiarowy biodrowy i ukośny pas bezpieczeństwa     
        dla pasażera na wózku inwalidzkim

2 >>  Wysokiej jakości system zabezpieczający wózek inwalidzki

3 >>  Nowa, niższa i lżejsza rampa FoldFlat™

4 >>  Testowane pod kątem bezpieczeństwa zgodnie   
        z europejską homologacją dla całego pojazdu

Funkcje 
dla wózków 
inwalidzkich

EC Whole Vehicle
Type Approval4

Odwiedź www.kamuko.pl



Szczycący się odważną, pięciopasmową chromowaną osłoną 
chłodnicy, zupełnie nowymi światłami do jazdy dziennej i 17” 
felgami aluminiowymi, Independence™ wszedł do ligi premium 
wśród samochodów dostosowanych do przewozu pasażerów na 
wózkach inwalidzkich.

8” kolorowy ekran stanowi element, który przenosi pojazd w nowy 
świat technologii. 

Ford SYNC3 łączy się z Twoim telefonem*, otwierając świat 
technologicznych możliwości.Od przeglądania wiadomości 
tekstowych, po łączenie nawigacji satelitarnej. 

Interfejs ekranu dotykowego odzwierciedla aplikacje telefonu, dzięki 
czemu można uzyskać do nich dostęp bezpośrednio z pojazdu.

* Informacje o kompatybilnych modelach można znaleść na stronie internetowej Forda

Cechy
pojazdu

Zadzwoń do nas 505 126 256
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1 >>  8” kolorowych ekran dotykowy AppLink

2 >>  Klimatyzacja

3 >>  Połączenie USB 

4 >>  Manualna lub automatyczna skrzynia biegów 

5 >>  Tempomat i ogranicznik prędkości 

6 >>  Opcjonalnie fotele Tip & Turn

7 >>  Podgrzewany fotel kierowcy

8 >>  Fotel z podłokietnikiem dla kierowcy

9 >>  Duża liczba miejsc siedzących
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Specyfikacja
techniczna

Szerokość wózka Długość wózka

Wysokość
wózka

Standard kontroli emisji Euro 6 Euro 6
Pojemność 1 997 1 997
Maks. moc - KM 130 130
Maks. moment obrotowy - Nm 385 385
Paliwo Diesel Diesel
Liczba biegów 6 6
Pojemność baku (w litrach) 70 70
Technologia Start & Stop Tak Tak

RS (rząd 2) RS (rząd 3) RE / Twin
Szerokość (cm) 77 69,5
Długość (cm) 107 110 106,5
Wysokość (cm) 137 140 146
Kąt nachylenia (̊ ) 11.95 11.8
Bezpieczne obciążenie (kg) 400

RS (rząd 2) RS (rząd 3) RE / Twin
Szerokośś (cm) 65 80 70,4
Długość (cm) 107 110 106,5

Wysokość (cm) 137 140,3 147,6

Maksymalna waga (kg) 200

Wymiary rampy

Bezpieczeństwo

2.0 Tdi 130 EcoBlue
Manual

2.0 Tdi 130 EcoBlue
Auto

RS i RE Twin
Szerokość (cm) 203,2
Długość (cm) 497,2 533,9
Wysokość (cm) 196,8
Masa całkowita pojazdu (manual) 3 190 kg
Masa całkowita pojazdu (auto) 3 240 kg

Informacje o pojeździe
Opony 215 / 60 17
Hamulce Wentylowane przednie i tylne pełne tarcze
Zawieszenie przód Pseudo Macpherson
Zawieszenie tył Odkształcalna belka poprzeczna

Wciągarka (kg) 275

Pasy bezpieczeństwa 200

Rodzaje silników Wymiary wózka

Wymiary pojazdu
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Cechy stylu
Podwójne drzwi przesuwne 3

Klapa tylna jednoczęściowa 3

Zderzak i listwy w kolorze nadwozia 3

Felgi aluminiowe 3

Światła LED do jazdy dziennej 3

Automatyczna klapa tylna i rampa dla wózków inwalidzkich O

Komfort i wygoda
Przeciemniane szyby 3

Gniazdo USB 3

Klimatyzacja z przodu i z tyłu 3

Tempomat i ogranicznik prędkości 3

Podgrzewany fotel kierowcy 3

Podgrzewana przednia szyba 3

Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka w drzwiach 3

Elektryczne szyby przednie 3

Fotel kierowcy z regulacją wysokości 3

Dywaniki 3

Elementy sterujące i adaptacje O
System Start-Stop 3

Nawigacja satelitarna O
Stopień elektryczny O

Audio i rozrywka
8” kolorowy, dotykowy wyświetlacz - Radio kompatybilne z MP3 3

Łączność Bluetooth® 3

AppLink 3

Bezpieczeństwo
Przednie i tylne czujniki parkowania 3

Alarm 3

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu 3

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (w tym pasażera na wózku inwalidzkim) 3

Czteropunktowy system zabezpieczenia wózka inwalidzkiego (85kg) 3

Czteropunktowy system zabezpieczenia wózka inwalidzkiego (150kg i 200kg) O
Wciągarka wspomagana elektrycznie O

Pojazd bazowy Ford Tourneo Custom
Homologacja pojazdu Europejska homologacja typu pojazdu
Homologacja udogodnień Homologacja zgodna z PAS 2012 dla pojazdów kat. M1

Cechy i akcesoria

Kolor

Certyfikacja

Frozen White

Kolory wyłącznie w celach ilustracyjnych.
Pojazdy w ramach programu Motability są dostępne tylko w lakierze metalicznym dla powyższych kolorów.

Źrodło
3 = w pakiecie     O = opcjonalnie  

Moondust Silver

Chrome BlueCarmine Red Agate Black

Magnetic Grey
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Nasz klasyczny model RS jest dostępny w szerokiej gamie układów 
siedzeń dla kierowcy, pasażera na wózku inwalidzkim i do pięciu 
miejsc siedzących. 

Stałe pozycje foteli dają możliwość posiadania jednego lub dwóch 
siedzeń po obu stronach wózka inwalidzkiego.

Model RS

Wybór
modelu

RS

*
Podwójny

fotel
pasażera

Składany
fotel

(opcjonalnie)

Zwężony
fotel

(opcjonalnie)

* *
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Model RE został specjalnie zaprojektowany z obniżoną podłogą, 
aby zapewnić dodatkową przestrzeń nad głową, idealną dla 
wyższych użytkowników wózków inwalidzkich lub osób z 
wyższym wózkiem inwalidzkim bądź elektrycznym.

Wybór
modelu

RE

Model RE

*
Podwójny

fotel
pasażera

Składany
fotel

(opcjonalnie)

Zwężony
fotel

(opcjonalnie)

* *
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Jeśli potrzebujesz samochodu z dużą ilością miejsca, 
przystosowanego dla dwóch wózków inwalidzkich, model TWIN 
jest właśnie dla Ciebie

W przypadku wszystkich modeli z rodziny Independence™ 
możesz zmienić liczbę miejsc siedzących, aby uzyskać więcej 
miejsca w pojeździe, jeśli odpowiada to Twoim potrzebom. 

Wybór
modelu
TWIN

Model TWIN

*
Podwójny

fotel
pasażera

Składany
fotel

(opcjonalnie)

Zwężony
fotel

(opcjonalnie)

* *
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Allied Mobility to wiodący brytyjski producent pojazdów 
przystosowanych do wózków inwalidzkich z 20-letnim 
doświadczeniem. Naszym celem jest znalezienie najlepszego 
rozwiązania, które spełni Twoje indywidualne potrzeby.

Nasi wyspecjalizowani konsultanci ds. mobilności służą pomocą na 
terenie całej Polski. Mogą dokonać prezentacji wybranego modelu 
gdziekolwiek mieszkasz.

W przypadku jakichkolwiek pytań przed lub po zamówieniu pojazdu 
masz możliwość kontaktu z naszymi doradcami ds. mobilności. 
Nasze wyjątkowe wsparcie Allied Aftercare™ obejmuje również 
czterotygodniową kontrolę uzupełniającą i coroczną kontrolę 
bezpieczeństwa. Będziesz mieć również dostęp do naszej infolinii 
czynnej siedem dni w tygodniu i ogólnokrajowej sieci dealerów Ford.

Pomoc 
i porady

Email: biuro@kamuko.pl



Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego pojazdu 
przystosowanego dla wózków inwalidzkich. Abyś miał pewność, 
że możesz wybrać najlepszą opcję dla siebie i swojej rodziny, 
zapewniamy możliwość prezentacji w domu.

Nasz konsultant ds. mobilności przyjedzie modelem pojazdu, który 
najbardziej Ciebie interesuje. Ważne jest, abyś Ty i wszyscy, z 
którymi regularnie podróżujesz, byli obecni razem z Tobą w dniu 
prezentacji. 

Twój konsultant dokładnie zademonstruje, jak korzystać z 
wprowadzonych ułatwień dostępnych w pojeździe i odpowie na 
wszelkie pytania. Mamy nadzieję, że już na pierwszym spotkaniu 
stwierdzisz, że dokonałeś właściwego wyboru. Jeśli nie, nie martw 
się - chętnie wrócimy z innym modelem, aby mieć pewność, że 
otrzymasz pojazd, który najbardziej Ci odpowiada.

Prezentacja
w Twoim

domu

Odwiedź www.kamuko.pl
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Na wstępie omówimy z Tobą wymagania dotyczące pojazdów 
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich.

Przywieziemy do Twojego domu odpowiedni pojazd   
na prezentacje w dogodnym dla Ciebie czasie.

Jeśli pojazd będzie odpowiedni - świetnie! Jeśli nie,   
z przyjemnością przedstawimy Ci inny model.

Gdy będziesz w pełni zadowolony z dokonanego 
wyboru, możemy pomóc w załatwieniu formalności oraz   
zaproponować alternatywne opcje finansowania.

Nasz zespół zadzwoni do Ciebie, gdy pojazd będzie gotowy. 
Zorganizujemy dostawę w dogodnym dla Ciebie terminie.

W tym momencie otrzymasz kluczyki do Twojego nowego 
samochodu!

Nasz konsultant może pojawić się u Ciebie ponownie, 
aby sprawdzić, czy Twój nowy samochód spełnił Twoje 
oczekiwania i pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań.

Nasz zespół zapewni coroczną kontrolę bezpieczeństwa 
dostosowanych funkcji Twojego samochodu. Może także 
zaoferować serwis Twojego samochodu u Ciebie w domu.

Twoja 
pozdróż

z Kamuko
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Aby uzyskać więcej informacji lub 
umówić się na prezentacje samochodu, 
zadzwoń do doradcy, napisz do nas lub 
odwiedź naszą stronę internetową.

+48 505 126 256

biuro@kamuko.pl

www.kamuko.pl

Driving for Perfection


