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Midtsenket VW Caravelle T6, Colorado 
 

HMSartnr: 211402 

 

 

 
 

 
Midtsenket VW Caravelle T6.1 – Colorado fra 2020- 
 

Dette er en optimal løsning for 

brukere som "kjører fra rullestol" og 

ikke minst for brukere som trenger 

"avansert kjøreutstyr", slik som 

spesial-styring, -gass og -brems. 

Med "midtsenket gulv" kommer 

rullestolen lavere og bruker sitter 

riktig i forhold til ratt, betjeninger, 

siktlinjen og ikke minst 

sikkerhetsbelter.  
 

Colorado leveres med Autolift F6 

underliggende heis, den tynneste 

underliggende heisen på markedet.  

Den gir optimal bakkeklaring under 

bilen.  
 

Rullestolgulvet er helt flatt og er 

derfor velegnet til rullestoler som er 

avhengig av rett plan for å passe i 

rullestolfestet. (Permolock // Dahl 

Docking - Se vedr. B stolper)  

Gulvet er understellsbehandlet. 
 

Komponenter som tidligere var 

montert i/på gulv og i setekasser, er 

flyttet. Bilens originale tilleggsbatteri 

plasseres i en kasse bak på venstre 

side. I denne kassen er også 

heisaggregatet plassert. Ved behov for nøddrift (opplyst i brukerveiledningen), 

er derfor pumpebetjeningen enkelt tilgjengelig i H hjørnet av kassen.  
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Komponenter trenger plass. Derfor har vi 

tilrettelagt (tillegg) et rom i venstre 

sidevegg, tiltenkt komponenter som 

monteres ifbm. individuell tilpasning. 

Dette rommet gir også langt bedre 

servicevennlighet og gir bedre plass i 

bilen for øvrig.  

Hvis derfor venstre skyvedør ikke er 

absolutt nødvendig - unngå kodene 5Q2 

/ 5Q7 / PT4  
 

Det anbefales å bestille bil med original elektrisk skyvedørsåpner.  

Kode 5R4 - Denne betjenes med original nøkkel/fjernkontroll og døren kan 

også åpnes for hånd. Den underliggende Autolift F6 rullestolheisen tilkobles 

en egen fjernkontroll. Dør/heis styres således med to fjernkontroller.  
 

Velges bil uten original elektrisk skyvedørsåpner, må dette ettermonteres. 

(tillegg) Denne vil da tilkobles samme fjernkontroll som til underliggende 

Autolift F6 rullestolheis. Dør/heis styres da med en og samme fjernkontroll.  

Ettermontert elektrisk skyvedørsåpner kan ikke åpnes for hånd, uten først å ha 

løst ut nødåpneren. Uansett hvilken elektrisk døråpner som velges, er heisen 

sikret mot å gå ut og opp ved lukket dør. 

OBS i tilfelle 5R4 ikke bestilles – Bestill uansett 5R7 Servolukking skyvedør 
 

B stolper er alltid en utfordring. Det er stadig konflikt mellom rullestolens hjul 

og nedre del av B stolper i mange bilsaker. Med Colorado er dette løst fordi 

original fyllehals er fjernet ut fra B stolpen. Nedre kant er derfor kuttet mer inn 

enn som er mulig i en original VW T6. 

Bredden på B stolpen redusert med hele 7 cm.  
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Rullestolgulvet i lang bil stekker seg 40 cm lenger 

bakover enn i kort bil. I kort bil slutter seteraden i flukt med 

C stolpen og gulvsenken, som gir et rikelig bagasjerom bak 

originalbenken. I en lang bil kan kun 4 seterad bestilles med 

bilen. Den er plassert helt bak og gir god benplass 

fremover, men med redusert bagasjeplass. Se bilde 
 

Velger man disse originale seteløsningene, må seter 

bestilles som følger;   
For kort bil: i 3. seterad. Kode 3VF 

I lang bil: i 4. seterad.  Kode 3WB 
 

Alternativ seteløsning. 
Enkeltseter som kan utmonteres hver for seg gir en mer 

variert, praktisk og allsidig løsning enn original fast benk. 
 

For lang bil - Plassert fremme ved gulvsenken - gir romslig 

bagasjerom bak setene – Se bilde.  
 

I kort bil – plassert likt som originalbenken.  

Det kan velges mellom to typer seter.  

Comfort eller Hybrid, som er et kombinert barnesete.  

Løsningen er utviklet i samarbeid med,- og testet av; 

Dahl Engineering - godkjent av TÜV Rheinland i samsvar 

med gjeldende EU-lovgivning. 
 

 

Varenr:         HMSartnr 

• 503469 Understell sete bil Dahl Colorado seterad  248905 
Deretter velg 3 blant disse 2 setealternativene: 

• 503465 Sete bil reg. Dahl Comfort Sete    248906 

• 503466 Sete bil reg. Dahl Hybrid Sete    248907 
 

Disse setevariasjonene gjør Colorado til en enda mer anvendelig og praktisk bil. 
OBS – Velger man dette MÅ kodene 3WB // 3VF utelates – Ingen seter bestilles med bil 
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Drivstofftanken er 

byttet ut med ny tank, og er 

plassert mellom bakhjulene.  

Kapasiteten er lik original 

bil, men påfylling er flyttet til 

venstre bakskjerm.  
 

Original dieselpåfylling er 

blokkert. På dieselbiler med 

AdBlue system,  

er denne påfyllingen fortsatt 

original. Se bilder 

 

 

Dahl Engineering har også utviklet dockingsystemer til denne bilen 

Rullestolsikring for begge sider foran og i 2. seterad, og således er trygghet 

for brukeren løftet opp enda ett nivå. 
 

Alle komponenter til denne ombyggingen er testet og godkjent av TÜV 
Rheinland i henhold til EU-fordring 214/2014, i en Colorado testbil.  
 
I tillegg er dockingsystemet til rullestol og dennes forankringspunkter, også 
testet i Colorado med en belastning tilsvarende rullestolvekt på 200 kg + 
bruker  
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Noen mål og vekter…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenvekt i noen ferdige Colorado biler; 
 

VW Caravelle Kort akselavstand: 3000mm, 150 HK Diesel  

Med F6 underliggende heis, 2 seter foran,  

3- seter i 3. Rad, 16" stålfelger, full tank, uten reservehjul, uten fører, med 

hengerfeste 

Egenvekt foraksel: 1340 kg   Egenvekt bakaksel: 1040 kg 

 

VW Caravelle Lang akselavstand: 3400mm, 150 HK Diesel  

Med F6 underliggende heis, 2 seter foran,  

3- seter i 4. Rad, 16" stålfelger, full tank, uten reservehjul, uten fører. 

Egenvekt foraksel: 1390 kg   Egenvekt bakaksel:1080 kg 

 

VW Caravelle Lang akselavstand: 3400mm, 204 HK Bensin  

Med F6 underliggende heis, 2 seter foran,  

3- seter i 4. Rad, 17" stålfelger, full tank, uten reservehjul, uten fører, med 

hengerfeste og skyvedør også V side.  

Egenvekt foraksel: 1380 kg   Egenvekt bakaksel:1110 kg  

 

Innstigningshøyde 134 cm    //   Totalhøyde inne førerplass 145 cm  
Under ratt/gulv 75 cm   //   Bakkeklaring 19 cm 
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Viktig: 
Bruke originale seter - bestill på rett plass fra bilforhandler.    

 

Bruk bestillingskoder PG1 eller PG2 - totalvekt 3200 kg. 
 

Original skyvedørsåpner BØR bestilles med bilen. 
 

Bensin og Diesel - 150 hk og 204 hk 
 

Kort eller lang bil. 
 

 Ved behov, bestill gjerne original bakdørsåpner originalt med bilen. 
MEN - 

- I lang bil kan ettermontert bakdørsåpner kun kombineres med seter fra Dahl. 

Det blir konflikt mellom ettermontert døråpner og sikkerhetsbeltet VB.  
Dermed ryker en sitteplass.  

 

4Motion - KAN IKKE BENYTTES. 
 

Normert leveringstid FØR individuell tilpasning eller til frakt til andre 

avdelinger/ombyggere. Etter mottatt bil på Frogner 8-12 uker - (avhenger av 

ferie/høytider) Ferdigstilling og godkjenning av Colorado før individuell 

tilpasning - 2 uker. Det avhenger av timeavtale for godkjenning hos STVV 

* 
Bestillingsnr:  

HMSartnr: 211402 

4141-10  Colorado VW Caravelle Gulvsenking Komplett m heis med fjernkontroll og el parkbrems.  

4141-11  Colorado VW Caravelle Tillegg for lang bil 

4141-12  Colorado VW Caravelle Skinner bak B stolper 

 

* 
Denne informasjonen er ment å vise mulighetene med Colorado og å hjelpe til med 

riktige valg av billengde og utstyr. De fleste VW T6.1, lang eller kort, er fullt mulig å 

brukes til Colorado. MEN – i en lang rekke tilleggsutstyr til VW T6, vil noe være mer 

eller mindre gunstig i en ferdig tilpasset Colorado – OGSÅ med tanke på 

spesialtilpasningen som skal utføres etter bilen har blitt til Colorado  

Vi vil derfor at du sjekker bil, utstyrsvalget og omfanget av spesialtilpasning med oss, 

før bil bestilles. Trenger du å prøve en bil, så er det bare å kontakte oss for en 

avtale. En Colorado er aldri langt unna og bør absolutt vurderes i valget av den 

optimale løsningen ☺  

 

Flere spørsmål om VW Caravelle - Colorado - kontakt; 

Dag Frode Wold   dag.frode.wold@etac.com   900 86 172  

Lykke til og velkommen til oss 

dag.frode.wold@etac.com

