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MAXUS EV80 

Combi 8+1 

 

 

 



De Maxus V 80, De bestelwagen van SAIC Motors dat de LCV markt door elkaar schud met zijn volledig eletrische 

variant de EV 80. De wagen wordt ons toegeleverd als bestelwagen zodat wij hem volledig kunnen ombouwen naar 

een combi met 9 zitplaatsen. Met kwalitatieve producten maakt Trapmann de ombouw mogelijk  naar 8+1   combi, 

die volledig gekeurd wordt als M1. De vloer wordt op maat gesneden in eigen atelier volgens de afgesproken con-

figuratie. De zijwanden worden uitgerust met ruiten, worden geisoleerd en bekleed in harmonie met de wagen. 

 

Verder kan de wagen ook voorzien worden van een volledige uitrusting voor rolstoelvervoer met hydraulische lift. 

Dit tot 4 rolstoelen tegelijk! 
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Kenmerken 

• Aluminium  vloer op maat gesneden 

• Slijtvaste en subtiele vloerbekleding 

• Verschillende configuraties zijn mogelijk 

• Omgebouwd volgens M1 normen 

• Zijwanden wordt geïsoleerd 

• Plaatsen van ruiten rondom 

• Optioneel verduisteren van de ruiten rondom 

• Optionele luidsprekers achteraan  

• Optionele USB poorten in de zijwand 

• Optionele opstaptrede aan de schuifdeur 



Combi Minibus|Volledige ombouw van N1 naar M1 8+1  

Configuraties 

Voor 8+1 vervoer zijn er 2 configuraties mogelijk, 2 rijen van 3 stoelen of 3 rijen van 2 stoelen. Elke stoel is uitgerust 

van een 3-puntsgordel en biedt alle mogelijke veiligheid tijdens de rit. De stoelen zijn eenvoudig te 

 verzetten of uit de wagen te nemen.  

 

Rolstoelvervoer 

De Maxus EV 80 kan ook uitgerust worden met alle aanpassingen voor rolstoelvervoer. We plaatsen achteraan een 

plateaulift dat tot 400kg kan tillen, een opstaptrede aan de zijkant en alle gordels om de rolstoel en zijn gebruiker 

veilig vast te zetten. 

Configuraties 8+1 
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