
Veilig uw leerling lesgeven 

 
 

FAT en Veigel 

Instructiepedalen 



Al ruim 40 jaar leverancier van instructiepedalen! 
 

Sinds de oprichting van B&S bouwen wij instructiepedalen volgens het  

kabelsysteem in. In 2013 is B&S ook dealer geworden van de instructiepedalen 

van het Duitse Veigel Automotiv. Veigel is al meer dan 90 jaar een zeer  

gerenommeerd bedrijf voor het produceren van instructiepedalen volgens het 

stangensysteem. Door het aangaan van dit dealerschap willen wij onze klanten 

een keuzemogelijkheid geven. 

 

 

 

 

Veigel stangensysteem 
 

De Veigel Instructiepedalen werken  

volgens het stangensysteem. Het  

systeem bestaat altijd uit een combinatie van rem, koppeling en gas.  De  

instructiepedalen worden autospecifiek geproduceerd en zijn beschikbaar  

voor vrijwel alle type auto’s. Daarnaast kunnen óók vrachtwagens en bussen  

met dit systeem uitgerust worden. Veigel produceert volgens de hoogste  

standaarden in de industrie. De instructiepedalen zijn getest en gekeurd  

conform de strengste eisen. Aangezien Veigel Instructiepedalen autospecifiek 

zijn dienen ze altijd speciaal voor u besteld te worden.  



 
 

 

 

 

FAT kabelsysteem 
 

Uiteraard kunt u bij ons ook nog  

altijd terecht voor het monteren  

van  instructiepedalen volgens  

het kabelsysteem van FAT. 

Waarom het FAT kabelsysteem? 
 

* Universeel, dus uit voorraad leverbaar 

* Verkrijgbaar in meerdere combinaties; rem/gas, rem/koppeling en  

   rem/koppeling/gas  

* Over te bouwen naar een volgende lesauto, dus lagere investeringskosten 

   NB. De kabels worden bij overbouw altijd vervangen! 

* Voordelig in aanschaf 

Waarom het Veigel stangensysteem? 
 

* Directe, stevige verbinding tussen de originele pedalen en de lespedalen 

* Niet aan slijtage onderhevige verbinding  

* Systemen zijn autospecifiek 

* Inbouwen zonder ingrepen in de auto  

* De pedalen zijn eenvoudig uitneembaar 

* Systeem is bij uitname niet zichtbaar in de auto 



 
 
 
 

 

Al 40 jaar  

onbeperkt in beweging… 
 

B&S zet zich al 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een  

lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en 

revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer persoonlijke benadering. Omdat niet  alleen 

elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt 

altijd naar de juiste individuele oplossing.  

 

B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk  

in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen  

verhogen. Met onze uitgebreide kennis en technische mogelijkheden op het gebied van  

aanpassingen aan auto, huis of hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid 

assortiment revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van ‘alles op één 

adres’. Van wandelstok of buggy tot complete autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging! 
V

e
rs

ie
 4

/1
3

-0
6

-2
0

1
9

 

 

Kathodeweg 5  

1627 LK  HOORN 

Telefoon +31 (0)85 0717 600 

info@onbeperktinbeweging.nl 

www.onbeperktinbeweging.nl 

Xenonweg 7A  

3812 SZ  AMERSFOORT 

Telefoon +31 (0)85 0717 600 

info@onbeperktinbeweging.nl 

www.onbeperktinbeweging.nl 


