אנחנו בחברת פרילינג מאמינים שחשוב להכיר את הלקוחות שלנו וללמוד מהם ,על מנת שנוכל להמשיך להתאים ולפתח
עזרי נהיגה איכותיים המותאמים לצרכיהם הייחודיים .לכן אנחנו קודם כול מקשיבים ,ורק לאחר מכן מתאימים לכל לקוח
את עזרי הנהיגה הטובים ביותר עבורו ,אלו שיעניקו לו עצמאות מלאה וחופש תנועה.
אנו מאמינים בשוויון ויודעים שאין גבול לאפשרויות .על כן מספקים פתרונות ניידות לבעלי מוגבלויות שיהפכו את חייהם
ואת חיי משפחותיהם לקלים ונוחים הרבה יותר .יתרה מכך ,אנו מעודדים פעילויות אתגריות ופעילויות פנאי בקרב נכים
ומלווים אותם בדרכם עד ...לקו הסיום.

מוצרי החברה:
בין מוצרי החברה ניתן למנות

• מנגנוני נהיגה קבועים • מנגנונים ניידים שמאפשרים נהיגה עצמאית גם בחו"ל • עזרי הרמה • מעלונים • תפוחים להגה
ועוד שפע של עזרים נוספים.
המוצרים הם פרי פיתוח החברה ,הם ניתנים להרכבה על רוב סוגי הרכבים והם עומדים בסטנדרטים גבוהים של בטיחות ,נוחות ואיכות.
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מנוף תא מטען להכנסה והוצאה של כסא גלגלים  /קלנועית
פיתחנו בפרילינג נהיגה וניידות מנוף המותקן בחלקו האחורי של הרכב
	•המנוף מסייע בהכנסה והוצאה של כסא הגלגלים או קלנועית
	•המנוף מופעל באמצעות שלט
	•המנוף מאפשר הרמה והורדה  /הכנסה והוצאה של כסא הגלגלים או הקלנועית
	•החיבור מהיר ופשוט מהמנוף לכיסא
	•המנוף מתקפל ידנית בתחילת הפעולה ובסופה ובכך אינו תופס מקום בתא המטען
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פתיחת דלת אחורית חשמלית באמצעות בוכנות בלחיצת כפתור בלבד.
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אביזרים ניידים
המוצרים הם פרי פיתוח החברה ,הם ניתנים להרכבה על רוב סוגי הרכבים והם עומדים בסטנדרטים גבוהים של בטיחות ,נוחות ואיכות.

מנגנון נייד שמאל
מנגנון נייד שמאל נועד לאפשר למוגבלים בגפיהם החתונות לנהוג
באופן עצמאי.
המנגנון הוא פרי פיתוח חברת פרילינג ,הוא מעניק שליטה על הגז
והבלם בעזרת יד שמאל.
המנגנון נוח לשימוש וקל לתפעול .הרכבתו ופירוקו פשוטים ומהירים.
הוא מתאים לשוכרים רכב בחו"ל ,ואפשר להתקינו בכל סוגי הרכב.
* יש לבדוק התקנות בארץ היעד.

מאיץ גז לרגל שמאל נייד
מאיץ לרגל שמאל נועד לאפשר נהיגה למוגבלים ברגלם הימנית לנהוג
באופן עצמאי.
מנגנון זה מבוסס על גז מכני ומופעל ברגל שמאל.
מאיץ הגז לרגל שמאל הינו נייד ,הרכבתו ופירוקו פשוטים
ומהירים,ואפשר להתקינו בכל סוגי הרכב.
הוא מתאים לשוכרים רכב בחו"ל ואינו כרוך בשכירת שירותיו של
מתקין מורשה.
* יש לבדוק התקנות בארץ היעד.

תפוח הגה נייד
התפוח הנייד מורכב ישירות על גבי ההגה ומעניק לנהג שליטה.
הוא נשלף,ולכן ניתן להרכיבו ולפרקו
בכל סוגי הרכב בקלות ובמהירות.
התפוח הנייד מגיע בתוך מארז מיוחד.הוא קל לנשיאה ומתאים
לשוכרים רכב בחו"ל.
* מתאים לאנשים שרוכשים מנגנון נייד.
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אביזרים קבועים
המוצרים הם פרי פיתוח החברה ,הם ניתנים להרכבה על רוב סוגי הרכבים והם עומדים בסטנדרטים גבוהים של בטיחות ,נוחות ואיכות.

מנגנון יד שמאל קבוע
מנגנון יד שמאל נועד לאפשר למוגבלים בגפיהם התחתונות נהיגה
נוחה ובטוחה .הוא מותקן מתחת להגה ומספק שליטה מלאה על
דוושת הגז והבלם בעזרת יד שמאל .המנגנון קל לתפעול ואינו תופס
מקום רב בחלל הרכב .עיצובו מותאם לצרכים הייחודים של הנהג.
מנגנון יד שמאל עשוי מחומרים איכותים ועמידים ומבוסס על הנדסת
אנוש חכמה ומתקדמת.
* המנגנון מחייב התקנה של מתקין מורשה.
* המנגנון מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

מנגנון יד ימין קבוע
מנגנון יד ימין נועד לאפשר למוגבלים בגפיהם התחתונות לנהוג באופן
עצמאי .הוא מותקן מימין לרגל הנהג או מתחת להגה ומספק שליטה
מלאה על דוושות הגז והבלם בעזרת יד ימין.
המנגנון פרי פיתוח של חברת פרילינג ,קל לתפעול ואינו תופס מקום
רב בחלל הרכב.
* המנגנון מחייב התקנה של מתקין מורשה.
* המנגנון מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

תפוח הגה נשלף
התפוח נשלף מורכב ישירות על גבי ההגה ,ומעניק שליטה לאוחזים
בהגה.
תפוח זה מתאים לאנשים נוספים שנוהגים באותו רכב ,
לאנשים שאין מגבלה לנהיגה עם תפוח ישנה אפשרות לנתקו מהבסיס
ולנהוג ללא התפוח
לכן ניתן להרכיבו ולפרקו על כל סוגי הרכבים ,בקלות ובמהירות.
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אביזרים קבועים
תפוח פונקציות להגה
תפוח פונקציות הינו מערכת קבועה על גבי ההגה ,המעניקה
שליטה מלאה על * :צופר * איתותים * אורות * מגבים
תפוח הפונקציות הוא אלחוטי ומבוסס על מערכת אלקטרונית
מתקדמת  ,המקשרת בין התפוח לרכב עצמו ,שפותחה בחברת
פרילינג .התפוח נועד למוגבלים בגפיהם עליונות ולאנשים שאין
באפשרותם לעזוב את ההגה .הוא מאפשר שליטה מלאה בכל
הפונקציות החשובות לנהיגה בטוחה ועצמאית ,וכל זאת בלחיצת
כפתור.
* התפוח מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

מאיץ גז לרגל שמאל קבוע
מאיץ לרגל שמאל הוא מתקן קבוע המעניק שליטה מלאה על האצת
הרכב.
הוא נועד לאנשים המוגבלים ברגלם הימנית.
המנגנון בנוי כך שלא יפריע לנהגים ללא מוגבליות לנהוג כרגיל.
הוא נוח לשימוש וקל לתפעול.
* מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

הצלבת מאיצי גז
הצלבת מאיצים נועדה לנהגים בעלי מוגבלות לנהיגה ברגל שמאל
ואשר רגלם הימנית מושטת קדימה .הצלבת מאיצים מבוססת על
פירוק דוושת המאיץ המקורית והעברתה אל משמאל לדוושת הבלם.
התקנת הצלבת מאיצים אפשרית ברכבים בהם דוושת המאיץ
מופעלת אלקטרונית  ,למען נהגים ללא מגבלה ,מותקנת מערכת
האצה לרגל ימין .בשעת נהיגה ברגל שמאל ,מאוחסנת המערכת כלפי
מעלה .בשעת נהיגה ברגל ימין ,המערכת יורדת מאחסנתה ועימה
מחסום המכסה את דוושת המאיץ השמאלית.
* מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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אביזרים קבועים

הגבהת דוושות
אנשים נמוכי קומה נתקלים בבעיה שאינם מגיעים עם הרגליים אל
הדוושות.
במקרים אלה מבצעים הגבהה של דוושת הגז ושל דוושת הבלם,
שהן למעשה תוספת הארכה של הדוושות לכיוון הנהג.
הגבהת הדוושות מתבצעת בהתאמה אישית לנכה.
אנו מתקינים דוושות מוגבהות מתפרקות ,כדי לאפשר לנהג רגיל
לנהוג בנוחות.

מעלון לקלנועית
מעלון לקלנועית כולל משטח להרמת סקוטרים וקלנועיות לרכב כמו
גם הרמת כיסא גלגלים,
והוא מותאם לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.
המעלונים לקלנועיות נועדו לבעלי מוגבלויות וכן לבני הגיל השלישי,
הם קלים לשימוש ונוחים מאוד לתפעול.
כאשר נוהגים עם כיסא הגלגלים או הקלנועית על משטח המעלון ללא
התעסקות נוספת בריתום .
המעלון לקלנועית הוא פרי פיתוח חברת פרילינג והוא מיוצר מחומרים
איכותיים ועמידים לאורך זמן.
הוא אינו תופס חלל רב בתא המטען של הרכב והתפעול שלו מתבצע
בעזרת שלט רחוק.
* מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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מחלקות ושירותים:
אנו מעמידים לרשות קהל לקוחותינו מגוון מחלקות ושירותים:
• מחלקת שיווק וקשרי לקוחות – המורכבת מהון אנושי מוקפד ושירותי המכיר היטב את צרכיהם הייחודים של בעלי מוגבלויות.
• מחלקת מחקר ופיתוח – שממשיכה לפתח ולשכלל עזרי נהיגה מתקדמים ויצירתיים לנכים.
• מחלקת ייצור – שעמלה על ייצור בטיחותי ,מעוצב ונוח של עזרי נהיגה לנכים.
• מחלקת התקנות – הכוללת סגל מומחה של מתקינים מקצועיים.
• מחלקת ניידות שירות  -המחלקה עומדת לרשות נהגים נכים שאינם יכולים להגיע אל המפעל( .השירות כרוך בתשלום).

חברת פרילינג הוקמה בשנת  ,1988והיא נחשבת לאחת החברות הותיקות והמתקדמות
בתחום עזרי הנהיגה לנכים.
מאז הקמתה פיתחה וייצרה מגוון רחב של עזרי נהיגה לנכים ורכשה לעצמה מוניטין
מפואר בעולם כולו.
בין היתר חברת פרילינג מייצאת את מוצריה לארצות הברית ולמדינות רבות
באירופה.
כל מוצרי החברה עומדים בסטנדרטים גבוהים של איכות ,מקצועיות והנדסת אנוש
חכמה ,ומעוצבים בהתאם לצרכים הייחודיים של קהל הלקוחות.
המוטו של החברה :להעניק חופש תנועה ועצמאות לבעלי מוגבלויות ולאפשר להם
להשתתף בפעילויות אתגריות ובפעילויות פנאי!
כחברה מובילה בתחומה ,פרילינג נהיגה וניידות מקפידה על בטיחות כלל מוצריה ועל שימוש בחומרים איכותיים בלבד.
עזרי הנהיגה לנכים שהחבר מפתחת ומייצרת מאושרים על ידי מכון התקנים ונמצאים בפיקוח הדוק של משרד התחבורה.

שירות ואיכות
יותר מ 10,000-לקוחות מרוצים לא טועים.
חברת פרילינג נהיגה וניידות מעמידה לרשות קהל לקוחותיה ניידות שירות המגיעות לכל רחבי הארץ וכן מחלקת התקנות
ענפה.
שירות אישי ,יחס אדיב וליווי צמוד  -אלו הם רק חלק מהערכים המנחים את כל שורות החברה ,והם הסיבה שהלקוחות
בוחרים בחברת פרילינג שוב ושוב.
בראש החברה עומד יורם פרילינג ,מהנדס רכב ואווירונאוטיקה שצבר ניסיון רב בפיתוח עזרי נהיגה לנכים.
רבים מפיתוחיו של יורם הינם פטנטים רשומים ,ששיפרו את חייהם של מיליוני נכים ברחבי העולם ,והפכו אותם לנוחים
ולאיכותיים יותר.
החברה מציעה גם עזרי נהיגה לנכים המעוניינים להשתתף בפעילויות אתגריות ,ופעילויות פנאי ,ומלווה אותם יד ביד
לאורך כל הדרך.
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