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DEZZIV  Brake&Go  aktivna zavora, vam pomaga pri: 

 
 

 

 

 

 

 
1. Vožnja predensko po klančini navzgor s pomočjo asistenta 
 
Asistent potiska invalidski voziček po klančini predensko navzgor in kadarkoli se asistent ustavi 
ali pa spusti invalidski voziček, se le ta samodejno zavre in invalidski voziček nima težnje da bi 
se pričel samodejno pomikati zadenjsko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, 
asistent enostavno prične potiskati invalidski voziček naprej po strmini navzgor in Brake&Go 

aktivna zavora  to samodejno omogoči. Brake&Go aktivna zavora je aktivna ves čas ko je 

vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno 
preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati  po strmini navzdol.  

 
2. Samostojna vožnja predensko po klančini navzgor 
 
Uporabnik invalidskega vozička se samostojno predensko vzpenja  po klančini navzgor in 
kadarkoli se uporabnik ustavi oziroma preneha vzpenjati, se invalidski voziček samodejno 
zavre in nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati zadenjsko navzdol po vzpetini. Pri 
ponovnem vzpenjanju, uporabnik enostavno prične poganjati invalidski voziček naprej po 
strmini navzgor in Brake&Go aktivna zavora  to samodejno omogoči. Brake&Go aktivna 

zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski 
voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati  po strmini 
navzdol 

 
3. Vožnja zadenjsko  po klančini navzgor s pomočjo asistenta 
 
Asistent potiska ali vleče invalidski voziček po klančini zadenjsko navzgor in kadarkoli se 
asistent ustavi ali pa spusti invalidski voziček, se le ta samodejno zavre in nima težnje da bi se 
pričel samodejno pomikati predensko navzdol po vzpetini. Pri ponovnem vzpenjanju, asistent 
enostavno prične potiskati ali vleči invalidski voziček naprej po strmini navzgor in Brake&Go 

aktivna zavora  to samodejno omogoči. Brake&Go aktivna zavora je aktivna ves čas ko je 

vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno 
preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati  po strmini navzdol.  

 

 

Model: Top 

Model: Classic 
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4. Samostojna vožnja zadenjsko  po klančini navzgor  

Uporabnik invalidskega vozička se samostojno zadenjsko vzpenja  po klančini navzgor in 
kadarkoli se uporabnik ustavi oziroma preneha vzpenjati, se invalidski voziček samodejno 
zavre in nima težnje da bi se pričel samodejno pomikati predensko navzdol po vzpetini. Pri 
ponovnem vzpenjanju, uporabnik enostavno prične poganjati invalidski voziček zadenjsko po 
strmini navzgor in Brake&Go aktivna zavora  to samodejno omogoči. Brake&Go aktivna 

zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski 
voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati  po strmini 
navzdol.  
 
5. Pomoč pri speljevanju predensko po strmini navzgor 
 
Ta funkcija deluje enako kot »pomoč pri speljevanju v klanec« pri avtomobilu. Ko se uporabnik 
invalidskega vozička samostojno ali pa s pomočjo asistenta, med vzpenjanjem predensko po 
strmini  navzgor ustavi in se želi ponovno pričeti vzpenjati predensko po strmini navzgor, pred 
tem vklopi Brake&Go aktivno zavoro in takoj ko se prične ponovno vzpenjati se Brake&Go 

aktivna zavora samodejno izklopi in tako omogoči vzpenjanje in ostane izklopljena. 

 

6. Pomoč pri speljevanju zadenjsko po strmini navzgor 

 
Ta funkcija deluje enako kot »pomoč pri speljevanju v klanec« pri avtomobilu. Ko se uporabnik 
invalidskega vozička samostojno ali pa s pomočjo asistenta, med vzpenjanjem zadenjsko po 
strmini  navzgor ustavi in se želi ponovno pričeti vzpenjati zadenjsko po strmini navzgor, pred 
tem vklopi Brake&Go aktivno zavoro in takoj ko se prične ponovno vzpenjati se Brake&Go 

aktivna zavora samodejno izklopi in tako omogoči vzpenjanje in ostane izklopljena. 

 
7. Vzpenjanje po stopnicah navzgor s pomočjo asistenta. 
 
Asistent »vleče« uporabnika invalidskega vozička po stopnicah navzgor. Kadarkoli asistent 
preneha »vleči« invalidski voziček, oziroma se le ta ustavi, Brake&Go aktivna zavora 

samodejno zavre invalidski voziček in le ta nima težnje da bi se pričel samodejno premikati po 
stopnicah navzdol. Pri ponovnem vzpenjanju po stopnicah navzgor, asistent enostavno 
ponovno prične »vleči« invalidski voziček po stopnicah navzgor in Brake&Go aktivna zavora to 

samodejno omogoči. Brake&Go aktivna zavora je aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi 

samodejno po potrebi zavira invalidski voziček oziroma samodejno preprečuje, da bi se 
invalidski voziček pričel gibati  po stopnicah navzdol.  
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8. Samostojno vzpenjanje po stopnicah 
 
Uporabnik invalidskega vozička se s pomočjo rok in ograje »povleče« na stopnico. Takoj ko je 
na stopnici se Brake&Go aktivna zavora samodejno vklopi in zavre invalidski voziček. S tem 

prepreči, da bi se invalidski voziček pričel gibati po stopnicah navzdol. Sedaj se lahko 
uporabnik invalidskega vozička »povleče« na naslednjo stopnico. Brake&Go aktivna zavora je 

aktivna ves čas ko je vklopljena, se pravi samodejno po potrebi zavira invalidski voziček 
oziroma samodejno preprečuje, da bi se invalidski voziček pričel gibati  po stopnicah navzdol.  
Brake&Go aktivna zavora se po potrebi povsem samodejno vklaplja oziroma izklaplja in tako 

omogoča samodejno vzpenjanje po stopnicah navzgor. 

 
9. Zamenjuje standardno zavoro invalidskega vozička 
 
Brake&Go aktivna zavora za invalidski voziček nadomešča tudi standardno zavoro 

invalidskega vozička in deluje povsem enako kot standardna zavora. 

 

10.       Vklop Brake&Go aktivne zavore je lahko izveden z vlečenjem ali pa s        

potiskanjem vklopne ročice. 

11.       Model Top ima zavorno oblogo, ki se po potrebi lahko zamenja. 

12.       Vse zgoraj opisane funkcije, opravlja Brake&Go aktivna zavora tudi pri 

invalidskih vozičkih, ki imajo električno gnana kolesa. 

13.  Brake&Go aktivna zavora za invalidski voziček odpravlja tudi problem 

zdrsa pogonskega kolesa pri ročnih ali motornih »Handbike« pogonih 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Funkcijska shema delovanja Brake&Go aktivne zavore 


