Lekker op vakantie.
easydriver

Nu wordt kamperen eenvoudiger. Met easydriver.

Eenvoudig sterk: easydriver pro en basic

Eén van de leukste dingen op aarde is vakantie. Natuurlijk met de caravan. Vinden wij ook. En daarom creëren
wij in onze Ideeën-Fabriek bij REICH nieuwe en bijzondere producten, welke kamperen eenvoudiger maken.

›› krachtige aandrijving voor elk gebruik
›› nieuwe, kinderlijk eenvoudige easydriver-bediening
(ook wanneer het een keer zwaar of steil wordt)
›› gewoon makkelijk, clever en compact
›› minste systeemgewicht (in combinatie met de
li-ion accu Mobility-Power-Pack tot wel 27 kg
gewichtsbesparing)
›› kleinste draaicirkel
›› met een druk op de knop elektrische aankoppelen
van de rollen (met de easydriver pro)

De nieuwe kampeer-vrijheid easydriver helpt u bijvoorbeeld uw caravan (enkel- of dubbelasser) eenvoudig
te verplaatsen. Met ons nieuwe rangeersysteem easydriver pro en easydriver basic.
Zelfs wanneer het een keer krap is of er echt kracht nodig is, rangeert de echte easydriver zijn caravan heel
eenvoudig. Door het gelijkmatig rijden is het eenvoudig en makkelijk om elke bocht te nemen, hoe scherp ook.
Op de campingplaats en thuis – met veilige stop, ook wanneer het steil wordt.

easydriver. Eenvoudig vrij.

›› uniek opzetmechanisme voor de beste krachtoverbrenging
›› één afstandsbediening voor alle functies met
terugkoppeling apparatuurstatus
›› perfecte tractie zorgt voor veiligheid bij hellingen,
nat gras, modder en onherbergzaam gebied
›› gelijkmatig rijden en stoppen door Softstart en
Softstop

Gewoonweg uniek:
scherming
de easydriver corrosiebe
, zorgt de easydriver
I. p. v. corrosie af te dekken
n hightech-materiaal,
behuizing, vervaardigd va
tstaat. De easydriver
ervoor dat geen roest on
behoudt zijn waarde.

Enkelasser

Dubbelasser

easydriver pro 1.8 / 2.3
easydriver basic 1.8 / 2.3

easydriver pro 2.8 / 3.1
easydriver basic 2.8 / 3.1

easydriver pro
Aan- en afkoppelen eenvoudig elektrisch. Met een druk op de knop.
“Kamperen is een uniek gevoel”. Daar heeft u gelijk in. Daarom is de easydriver ook zonder compromissen,
en is eenvoudigweg onze beste. Voor elke maat caravan. Het speciale: met een druk op de knop moeiteloos
aan- en afkoppelen. Zeer eenvoudig elektrisch.

Einfach Großes bewegen

easydriver: dit hoort er eenvoudig bij.

›› eenvoudiger rangeren, ook wanneer het krap
wordt
›› met unieke gepatenteerde techniek
›› eenvoudig krachtig
›› eenvoudige en veilige krachtoverbrenging van
de aandrijfrollen op de banden door uitgekiende
techniek en innovatieve rol-oppervlaktestructuur
›› eenvoudig mooi compact
›› speciale materiaalmix maakt de easydriver lichter
en beschermt tegen roest
›› uniek opzetmechanisme met eerste klas glijlagers
›› eenvoudigst aankoppelen
›› minimaal verlies van bodemvrijheid

MPP – Mobility-Power-Pack
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Standaard

Die is van u: laat iedereen uw lievelingskleur
zien middels de easydriver-afdekkap.**

Technische finesses:

Artikelnummer 526-2080

Enkelasser
easydriver

pro 2.3

basic 1.8

basic 2.3

pro 2.8

pro 3.1

basic 2.8

basic 3.1

527-15218

527-15223

527-15118

527-15123

527-15228

527-15231

527-15128

527-15131

ca. 32 kg

ca. 34 kg

ca. 33 kg

ca. 35 kg

ca. 64 kg

ca. 68 kg

ca. 66 kg

ca. 70 kg

Stijgingscapaciteit*

15 %
bij 1.800 kg
28 %
bij 1.200 kg

15 %
bij 2.300 kg
30 %
bij 1.200 kg

15 %
bij 1.800 kg
28 %
bij 1.200 kg

15 %
bij 2.300 kg
30 %
bij 1.200 kg

12 %
bij 2.800 kg
18 %
bij 1.800 kg

12 %
bij 3.100 kg
20 %
bij 1.800 kg

12 %
bij 2.800 kg
18 %
bij 1.800 kg

12 %
bij 3.100 kg
20 %
bij 1.800 kg

Synchroonbediening

automatisch

automatisch

manueel

manueel

automatisch

automatisch

manueel

manueel

Gewicht

Met de draadloze afstandsbediening is het bedienen van de
easydriver pro zeer eenvoudig.

Dubbelasser (4WD)

pro 1.8

Artikelnummer

Stroomverbruik
op vlak terrein
Garantie
**

Eenvoudig licht! Vervangt accu en
lader. Met modernste Lithium-Iontechnologie. Vol energie. Duurzaam.
Betrouwbaar.
›› combinatie uit stroomvoorziening
(8,8 Ah) + laadelektronica
›› 12 V nominaal (14,6 max.),
duurbelasting: 80 A
›› geïntegreerde veiligheidsfuncties
›› beduidend langere levensduur
dan traditionele caravanaccu’s
›› laden via geïntegreerde lader,
dynamo auto, zonnepaneel of
brandstofcel
›› afmetingen: 200 x 200 x 102 mm
(l x b x h)
›› zeer gering gewicht: ca. 2 kg

ca. 20 A

ca. 25 A

ca. 20 A

ca. 25 A

ca. 35 A

ca. 40 A

ca. 35 A

ca. 40 A

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

–

ü

–

ü

–

ü

–

ü

Reich accupakket

Met slinger of accuschroefboormachine: eenvoudig aan- en afkoppelen.
Met uw prijsbewuste rangeersysteem easydriver basic bespaart u weliswaar, maar niet op comfort. Eenvoudig
geweldig. Voor elke maat caravan. Voor aan- en afkoppelen eenvoudig slinger of accuboormachine aan één
zijde gebruiken. En u bent klaar.

Artikelnummer 527-2070S1

Voordelig pakket bestaande uit: accusnelklemmen,
accubak en acculader
Reich c-Go 10 A.

Ombouwset dubbel neuswiel
“EasyWheel”

Acculader c-Go 10A

Artikelnummer 526-2070

›› volautomaat voor AGM, Gel —
en loodzuur accu’s — ook zonder
accu als stroomvoorziening te
gebruiken
›› geen ventilator, TÜV, GS-keurmerk
›› laden vlg. IUoU-laadkarakteristiek
(max. laadstroom 10 A, max.
laadspanning 14,4 en 14,7 V,
max. 14,8 V instelbaar)
›› afmetingen: 210 x 175 x 60 mm
(l x b x h)
›› gering gewicht: ca. 1,3 kg

* Bij kortstondige belastingen kunnen moeiteloos grotere stijgingen (wielkeg tot 25 % of stoeprand) bereikt worden.
** Verkrijgbaar voor de modellen 2.3 / 3.1. Voor de montage van de gekleurde afdekkap kunnen eventueel meerkosten ontstaan. Bespreek dit vooraf met uw dealer.

easydriver basic

Accessoires vindt u onder www.reich-easydriver.com

Artikelnummer 537-1000

Set om uw bestaande
enkelvoudig neuswiel
eenvoudig om te bouwen
tot een dubbel neuswiel.
Daardoor makkelijk
manoeuvreren op iedere
ondergrond. Beschermt
caravan en rangeersysteem tegen onnodige
slijtage.

Standaard met de eenvoudige
easydriver-draadloze
afstandsbediening.

Delta 44
6825 MS Arnhem, Netherlands

T: +31 (0) 26 - 384 45 67
F: +31 (0) 26 - 361 67 73

info@reich-easydriver.com
www.reich-easydriver.com
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