Volop vrije tijd.
Vakantie alleen met easydriver.

www.reich-easydriver.com
facebook.com/reich.easydriver
instagram.com/easydriver.ontour

Vakantie, ongekend eenvoudig.
Met easydriver.
Caravanvakanties worden steeds populairder - en worden nog beter met REICH ! Zodat de mooiste tijd van het
jaar wordt zoals het hoort: onafhankelijk, vrij, eenvoudig. In onze ideeënfabriek streven we er daarom naar om elke
dag iets nieuws en ongewoons te ontwikkelen - voor modern kamperen op het hoogste niveau. Om de droom van een
perfect huis op wielen waar te maken, ontwikkelden we de easydriver infininity. De voeten omhoog terwijl je
caravan inparkeert? Kan! Onze meest geavanceerde rangeeraandrijving is sneller, lichter en wendbaarder dan ooit. En
dit met een verbazingwekkend technisch comfort. Op deze manier til je vrijheid naar een ander niveau - want alleen
waar grote dingen worden verplaatst, begint de toekomst.

easydriver. Eenvoudig vrij.

Made in
Germany
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Accessoires

Aandrijving
Onze rangeeraandrijvingen zijn de beste vakantievrienden voor uw caravan - als het
gaat om comfortabel rangeren, kleine draaicirkels en eenvoudig aankoppelen.

›› Met unieke en meervoudig gepatenteerde techniek
›› Eenvoudige en veilige krachtoverbrenging van de aandrijfrollen op de banden door
uitgekiende techniek en innovatieve rol-oppervlaktestructuur

easydriver App

MPP

Jouw slimme reisgenoot

Mobility-Power-Pack

›› Automatisch aan- en afkoppelen met één druk op de knop

Als je met je caravan of camper fascinerende plaatsen ontdekt, schiet de

›› Accutype: Li-Ion (LiFePO4)

›› Ombouwset dubbel neuswiel

›› Voor elke maat caravan

volgende gedachte zeker door je hoofd: „Man, dit zou ik graag aanraden

›› Ca. 2.000 laadcycli

›› Gemakkelijk en veilig

›› Inclusief één draadloze afstandsbediening voor alle functies

aan andere kampeerders!“ En dat kan nu ook! Met de easydriver app

›› Combinatie uit stroomvoorziening (8,8 Ah) + laadelektronica

heb je de mogelijkheid om jouw ervaringen te delen met iedereen in

›› 12 V nominaal (14,4 max.), duurbelasting: 80 A

het wijd vertakte kampeernetwerk. Dit is bedoeld om ideeën uit te

›› Geïntegreerde veiligheidsfuncties

ontlast het caravanchassis - voor nog

wisselen en om een echte kampeerprofessional te worden. Onderweg

›› Beduidend langere levensduur dan traditionele loodaccu’s

meer mooie tochten

krijg je hulp van de waardevolle functies voor je voertuig en het weer.

›› Voldoet zelfs aan de strengste eisen voor

Artikelnummer 537-1000

met terugkoppeling van de apparaatstatus

›› De speciale materiaalmix maakt de easydriver lichter en beschermt tegen roest

›› Bekroond met de Red Dot Award: Product Design, de Plus X Award

›› Uniek opzetmechanisme met eersteklas glijlagers

alsmede een speciale vermelding bij de German Design Award in 2017

›› Zo eenvoudig mogelijk aankoppelen

›› Bekroonde intuïtieve easydriver-bediening

›› Geen tot minimaal verlies van bodemvrijheid (al naar gelang het chassistype)

easydriver infinity 2.5
easydriver pro 1.8 / 2.3
easydriver active 1.8 / 2.3

›› Meerdere voertuigprofielen selecteerbaar, voor caravan of camper
›› Verbinding met elektronisch stabilisatiesysteem (ETS Plus) tegen slingerbewegingen

Bespaar - maar niet op comfort.

›› Handige zoekmachine voor easydriver-dealers en -servicepartners
inclusief locatieaanbevelingen en commentaarfunctie

met handslinger of schroefboormachine

›› Statistieken, ranglijsten en een actief puntenverzamelsysteem

›› Voor elke maat caravan

easydriver safetyre

›› De duidelijke doorontwikkeling van het reeds bekroonde ontwerp
›› Aanzienlijk beter rendement dankzij de 30% efficiëntere aandrijving en een geoptimaliseerde motor
Enkelasser

›› Standaard incl. app-controller

Artikelnummer

›› Levert belangrijke bedrijfsgegevens in real-time
Artikelnr. zie tabel rechts
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De caravan knipperlichtinstallatie

Het veilige controlesysteem voor jouw bandenspanning

›› De gehele technologie is optimaal afgedicht en daardoor beschermd tegen water

Gewicht

Stijgingscapaciteit*

Opzetmechanisme
Stroomverbruik
op vlak terrein
Garantie**

infinity 2.5
527-15525
ca. 29 kg

pro 1.8
527-15218
ca. 30 kg

Leveringsomvang
easydriver flashlight

easydriver flashlight

Artikelnr. zie tabel onder

easydriver

Benodigde app-controller voor de easydriver
pro en active: Artikelnummer 227-2242

›› Software-update nodig voor easydriver-modellen tot 2015

›› bekroonde intuïtieve easydriver-bediening

band) in combinatie met de tot nu toe grootste aanzwenkweg van 70 mm

Artikelnummer 526-2080

›› Voor de app-besturing is een extra app-controller nodig (standaard bij infinity)

terugkoppeling van de apparaatstatus

›› Maximale montageflexibiliteit dankzij het Tyrefree-concept (vrije positionering van de rol op de

›› Zeer gering gewicht: ca. 2 kg

›› Gratis voor Apple iOS (iPhone of iPad) en Android

›› Inclusief één draadloze afstandsbediening voor alle functies met

›› Eenvoudigere montage in de kortst mogelijke tijd

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks
of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries. App
Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U. S.
and other countries. Google Play and the Google Play logo
are trademarks of Googl e LLC.

›› Toegang tot het kampeernetwerk met digitale kaart,

›› Moeiteloos aan- en afkoppelen

Sneller, sterker, slimmer: onze metgezel voor de toekomst

manoeuvreren op iedere ondergrond
›› Beschermt de rangeeraandrijving en

›› Afmetingen: 192 × 181 × 109 mm (l × b×h)

14-daagse weersverwachting en zonuitlijnhulp

easydriver active

easydriver infinity

Dubbel neuswiel

zonnepaneel of brandstofcel

›› Met easydriver-besturing, bandendrukcontrolesysteem, waterpasfunctie,

easydriver infinity 3.5
easydriver pro 2.8 / 3.1
easydriver active 2.8 / 3.1

„Easy Wheel“

›› Opladen via geïntegreerde lader, dynamo auto,

Dubbelasser

(bijv. hellingsgraad, accustatus, enz.)

transportveiligheid conform de UN-standaard

Deze maken natuurlijk ook deel uit van de app. Waar wacht je nog op?

Artikelnr. zie tabel onder

Enkelasser

Lichter.
N i et
zwakker.

easydriver pro

Uitstekend geschikt voor kamperen

›› Eenvoudiger rangeren, ook wanneer het krap wordt

Nieuw

pro 2.3
527-15223
ca. 32 kg

Dubbelasser (4WD)

active 1.8
527-15318
ca. 33 kg

active 2.3
527-15323
ca. 35 kg

infinity
3.5

2

527-15535
ca. 58 kg

pro 2.8
527-15228
ca. 60 kg

pro 3.1
527-15231
ca. 64 kg

active 2.8
527-15328
ca. 66 kg

›› Eenvoudig de sensoren in plaats van de normale dopjes op het ventiel plaatsen
active 3.1
527-15331
ca. 70 kg

15%
15 %
15 %
15 %
15 %
12%
12 %
12 %
12 %
12 %
bij 2.500 kg bij 1.800 kg bij 2.300 kg bij 1.800 kg bij 2.300 kg bij 3.500 kg bij 2.800 kg bij 3.100 kg bij 2.800 kg bij 3.100 kg
28 %
30 %
27%
20 %
25 %
20 %
25 %
33%
28 %
30 %
bij 1.200 kg bij 1.200 kg bij 1.200 kg bij 1.200 kg bij 1.200 kg bij 1.800 kg bij 1.800 kg bij 1.800 kg bij 1.800 kg bij 1.800 kg
automatisch automatisch automatisch

manueel

manueel

automatisch automatisch automatisch

manueel

manueel

ca. 18 A

ca. 20 A

ca. 25 A

ca. 20 A

ca. 25 A

ca. 30 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

5 jaar

5 jaar

*	
Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen
(oploopkeg tot 25 % of stoeprand) behaald worden.

** Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.

›› Max. bandendruk 6,3 bar
(indien gewenst kunnen 2 of 3 sets tegelijkertijd gebruikt worden)
›› Weergave via de gratis easydriver-app
›› Directe verbinding via Bluetooth 2,4 GHz
(geen signaalversterker nodig)
›› Werkspanning 3 V
›› Gebruikstemperaturen -20 °C tot 85 °C
›› Gewicht ca. 9,5 g per sensor
›› Anti-diefstal
Artikelnummer 534-1000

›› Veiliger rangeren door goede zichtbaarheid in het donker

Leveringsomvang:

›› Knipperlicht en markeringslicht naar

›› easydriver flashlight elektronicabox met 2 schakelaars

keuze apart of gecombineerd te gebruiken

›› Set van 2 sensoren

›› Vervangbare batterij (batterij CR 1632)

voor veilig rangeren in het donker
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›› Kabelboom

›› Eenvoudig achteraf te installeren

›› 13-polige stekkerdoos

›› Voeding van rangeerbatterij of een eigen energiebron

›› Bevestigingsmateriaal

›› Ook voor rangeersystemen met

›› Gebruiksaanwijzing

veiligheidsstekkerdoos te gebruiken

Artikelnummer 527-3000
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Delta 105
6825 MN Arnhem, Netherlands
T: +31 (0) 26 - 384 45 67
info@reich-easydriver.com
www.reich-easydriver.com

© psv-marketing.de . 327-320304NL-1934

REICH Benelux Office

