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אודות פרילינג נהיגה וניידות

שירות ואיכות

חברת יורם ״פרילינג״ נהיגה וניידות בע"מ, הוקמה בשנת 1988, והיא אחת החברות
הוותיקות והמתקדמות בתחום עזרי הנהיגה לנכים.

מאז הקמתה, החברה פיתחה וייצרה מגוון רחב של עזרי נהיגה לנכים ובכך רכשה
לעצמה מוניטין מפואר בעולם כולו.

החברה מתכננת, מפתחת ומייצרת את מוצריה בעצמה. כל מוצרי החברה עומדים
בסטנדרטים גבוהים של איכות, מקצועיות, הנדסת אנוש חכמה, ומעוצבים בהתאם

לצרכים הייחודיים של קהל הלקוחות.

כחברה מובילה בתחומה, ״פרילינג״ מקפידה על בטיחות כלל מוצריה ועל שימוש
בחומרים איכותיים בלבד.

עזרי הנהיגה לנכים שהחברה מפתחת ומייצרת, מאושרים על ידי מכון התקנים ונמצאים 
בפיקוח הדוק של משרד התחבורה. 

החזון של החברה הוא להעניק חופש תנועה ועצמאות לבעלי מוגבלויות ולאפשר להם 
להשתתף בפעילויות אתגריות ובפעילויות פנאי!

שונות  ולמדינות  הברית  לארצות  מוצריה  את  ומייצאת  מייצרת  ״פרילינג״  חברת 
באירופה.

לאורך שלושים שנות פעילותנו מצאנו פתרונות ומענה לבעיות של יותר מ-10,000
לקוחות מרוצים.

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.

אנו שמים דגש על שירות אישי, יחס אדיב וליווי צמוד – אלו הם רק חלק מהערכים
המנחים את כל צוות החברה, והם הסיבה שהלקוחות בוחרים בחברת ״פרילינג״ שוב 

ושוב.
חברת ״פרילינג״ מציעה עזרי נהיגה לנכים המעוניינים להשתתף בפעילויות אתגריות, 

ופעילויות פנאי, ומלווה אותם יד ביד לאורך כל הדרך.

• המאיץ מיועד לאנשים המוגבלים ברגלם הימנית.

• מאיץ לרגל שמאל, הוא מתקן קבוע המעניק שליטה מלאה על האצת הרכב.

• המנגנון  בנוי כך שלא יפריע לנהגים ללא מוגבלות לנהוג כרגיל.

• נוח לשימוש וקל לתפעול.

המאיץ מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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מוצרי החברה
מוצרי החברה כוללים מנגנוני נהיגה קבועים, מנגנונים ניידים שמאפשרים נהיגה

עצמאית גם בחו"ל, עזרי הרמה, מעלונים, תפוחים להגה ועוד שפע של עזרים
והם  הרכבים  סוגי  רוב  על  להרכבה  ניתנים  החברה,  פיתוח  פרי  הם  המוצרים  נוספים. 
עומדים בסטנדרטים גבוהים של בטיחות, נוחות ואיכות. החברה מספקת שירות נוסף 
בדיקת תקינות המערכות השונות ברכב, אחת לשנה, כל זאת, ללא  ללקוחותיה – 

עלות. מטרת הבדיקה היא לשמור על בטיחותכם המלאה בנסיעה ברכבכם.

אביזרים קבועים:

• מנגנון יד שמאל/ימין קבוע  
• תפוח הגה  

• תפוח פונקציות  
• מאיץ לרגל שמאל  

• הגבהת דוושות  

אביזרים ניידים:
• מנגנון נייד יד שמאל   

• מאיץ גז שמאל נייד  
• תפוח הגה נייד  

מנופים ומעלונים:
• מנוף תא מטען להכנסה והוצאה של כסא הגלגלים / קלנועית  

• פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא מטען  
               •  מתקן אוטומטי להכנסת והוצאת כיסא גלגלים או קולנועית מתא המטען

• הצלבת מאיצים נועדה לאפשר לנהגים בעלי מוגבלות לנהיגה ברגל שמאל ואשר רגלם
  הימנית מושטת קדימה, לנהוג באופן עצמאי ובטוח.

• 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 שימוש במאיץ ברגל ימין, המערכת  יורדת מאחסנתה ועימה מחסום המכסה את
  דוושת המאיץ השמאלית, לצורך מניעת שימוש מוטעה בדוושה.

המאיץ מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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• תפוח נשלף מאפשר שליטה בגלגל ההגה
  ביד אחת.

• אנשים נמוכי קומה, נתקלים בבעיה שאינם
  יכולים להפעיל את הדוושות. במקרים אלה,
  מבצעים הגבהה של דוושת הגז ושל דוושת

  הבלם, שהן למעשה תוספת הארכה של
  הדוושות לכיוון הנהג, על מנת לאפשר

  הפעלה קלה ונוחה של הדוושות.

• הגבהת הדוושות מתבצעת בהתאמה אישית
  ללקוח/ה.

• אנו גם מתקינים, דוושות מוגבהות
  מתפרקות, בכדי לאפשר גם לנהג שאינו נמוך

  קומה, לנהוג ברכב בנוחות.
מנוף קל

• המנוף פותח עבור לקוחות שאינם זכאי ביטוח לאומי.
• מנוף מיועד להרמת כיסא גלגלים או קולנועית.

• המנוף מאפשר הרמה פשוטה וקלה של כיסא גלגלים
   לתוך תא המטען של הרכב.

• המנוף תוכנן, פותח ומיוצר בחברה "פרילינג".
• המנוף מסוגל להרים עד כ-50 קילו ובכך מאפשר ניידות

   ועצמאות מלאים.
• מחיר התקנת המנוף נמוך למרות שמופעל באופן חשמלי.

• המנוף תוכנן, פותח ומיוצר ע"י חברת "פרילינג".

• המנוף מיועד לכיסא גלגלים או קולנועית ומאפשר הרמה פשוטה וקלה של כיסא גלגלים לתוך
   תא המטען של הרכב. 

• המנוף מסוגל להרים עד כ-50 קילו ובכך מאפשר ניידות ועצמאות מלאים.

• המנוף מתקפל בתוך תא המטען בצורה בטוחה ואינו תופס מקום רב. 

• המנוף מופעל בעזרת שלט רחוק והוא מתאים לרוב סוגי הרכבים.

• המנוף מיוצר מחומרים איכותיים ועמידים לאורך זמן. 

• ההרמה והצידוד הם חשמליים ומופעלים ע"י השלט.

מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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• המעלון מיועד לכיסא גלגלים ולקולנועית וכולל משטח הרמה לרכב ומותאם לצרכיו
  הייחודיים  של כל לקוח/ה.

• המעלון לקולנועית מיועד לבעלי מוגבלויות וכן לבני הגיל השלישי. 

• המעלון קל לשימוש ונוח מאוד לתפעול כיוון שאין צורך, בהתעסקות נוספת בריתום. 

• המעלון אינו תופס חלל רב בתא המטען של הרכב והתפעול שלו מתבצע בעזרת שלט רחוק.

• המעלון תוכנן, פותח ומיוצר בחברת "פרילינג".

• המעלון מיוצר מחומרים איכותיים העמידים לאורך זמן.

מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

• תפוח פונקציות המותקן על גבי ההגה מעניק שליטה מלאה ב:

*צופר
* איתותים

* אורות
* מגבים

• תפוח הפונקציות, שתוכנן, פותח ומיוצר בחברת פרילינג,  הוא אלחוטי ומבוסס על מערכת
  אלקטרונית מתקדמת, המקשרת בין התפוח לרכב.

• תפוח הגה מיועד לנכים המוגבלים בגפיהם העליונות ושאין באפשרותם לעזוב את ההגה.

• תפוח הפונקציות, מאפשר שליטה מלאה בכל הפונקציות החשובות לנהיגה בטוחה ועצמאית,
  וכל זאת בלחיצת כפתור, ומאפשר נהיגה בטוחה יותר.

התפוח מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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• המנגנון תוכנן, פותח ומיוצר בחברת "פרילינג".

• מנגנון יד ימין מיועד לנהגים המוגבלים בגפיהם התחתונות.

• המנגנון מאפשר לנהוג באופן עצמאי.

• המנגנון מותקן מימין לרגל הנהג או מתחת להגה ומספק שליטה מלאה על דוושות הגז והבלם
  בעזרת יד ימין.

• המנגנון מאפשר שליטה על פונקציות שונות – איתות, צופר, עמם אורות, מגבים.

• המנגנון הינו קל לתפעול ואינו תופס מקום רב בחלל הרכב.

• המנגנון מותאם, בהתאמה אישית, לצרכי כל לקוח/ה.

• המנגנון עשוי מחומרים איכותיים ועמידים ומבוסס על הנדסת אנוש חכמה ומתקדמת.

• התקנת המנגנון חייבת להיעשות ע"י מתקין מורשה.

המנגנון מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.

• המנגנון תוכנן, פותח ומיוצר בחברת "פרילינג".

• מנגנון יד שמאל מיועד לנהגים המוגבלים בגפיהם התחתונות. 

• המנגנון מאפשר נהיגה נוחה ובטוחה.

• המנגנון מותקן מתחת להגה ומספק שליטה מלאה על דוושת הגז והבלם בעזרת יד שמאל.

• המנגנון קל לתפעול ואינו תופס מקום רב בחלל הרכב.

• המנגנון מאפשר שליטה על פונקציות שונות – איתות, צופר, עמם אורות, מגבים.

• המנגנון מותאם, בהתאמה אישית, לצרכי כל לקוח/ה.

• המנגנון עשוי מחומרים איכותיים ועמידים ומבוסס על הנדסת אנוש חכמה ומתקדמת.

• התקנת המנגנון חייבת להיעשות ע"י מתקין מורשה.

המנגנון מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.
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