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c a r a v a n m o v e r

Voor meer informatie over enduro  en de dichtstbijzijnde dealer,
bezoek onze website: www.enduro-europe.eu

info@enduro-europe.eu

De enduro  caravanmover is geschikt voor
enkel-assige caravans

Voor chassis met een L-vormig en U-vormig
profiel

Voor chassis met een dikte van 2,8 t/m 3,5 mm

Diverse adaptersets beschikbaar voor optimale montage

Specificaties
Type
Gebruikersspanning
Gemiddeld stroomverbruik
Maximum stroomverbruik
Snelheid
Gewicht
Toegelaten totaalgewicht
Toegelaten totaalgewicht bij 20% helling
Minimum breedte (caravan/aanhanger)
Maximale breedte (caravan/aanhanger)
Maximale bandenbreedte
Stroombron (accu)

Toepassingsgebied

enduro   EM303A
12 Volt DC
20 Ampère
100 Ampère
Ca. 13cm per Seconde
Ca. 34kg (excl. accu)
1800Kg
1450Kg
1800mm
2500mm
205mm
12V 105Ah (aanbevolen), 85Ah (min.)

Betrouwbare caravanmover met de beste

prijs-kwaliteitverhouding.

Op de millimeter nauwkeurig en schokvrij

manoeuvreren met softstart en softstop.

Volautomaat; aandrijfrollen worden elektrisch

op de band gedrukt.

Solide aluminium aandrijfrollen.

Gekantelde motor voor gemakkelijke

montage.

Lichtgewicht, slechts ca.34 kg.

TUV gekeurd, inclusief ABE (voor Duitsland)
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