Kun haluat siirtää
asuntovaunua helposti
CT2500
Tekniset tiedot

CT1500
Tekniset tiedot

Nopeus:
9 metriä minuutissa
Akkukapasiteetti
14,4 volttia, 10000 mAh Lithium Ion
Camper Trolleyn paino
35 kg
Käyttöaika
Noin 30 minuuttia normaalissa käytössä
Moottori:
4 kpl 14,4 V planeettavaihteistomoottoria
Akkulaturi
230 V - 14,4 V, kapasiteetti 2,0 A
Vetovoima
Pystyy siirtämään noin 2500 kg painavia
asuntovaunuja tai perävaunuja
Turvallisuus
Sisäinen 3 minuutin turvapysäytys

Nopeus:
9 metriä minuutissa
Akkukapasiteetti
14,4 volttia, 6400 mAh Lithium Ion
Camper Trolleyn paino
16,5 kg
Käyttöaika
Noin 30 minuuttia normaalissa käytössä
Moottori:
2 kpl 14,4 V planeettavaihteistomoottoria
Akkulaturi
230 V - 14,4 V, kapasiteetti 1,0 A
Vetovoima
Pystyy siirtämään noin 1500 kg painavia
asuntovaunuja tai perävaunuja
Turvallisuus
Sisäinen 3 minuutin turvapysäytys

Maahantuonti ja myynti:
FINNMOTO
Sahaajankatu 21
00880 Helsinki
p.(09) 755 21246
www.finnmoto.fi

Edullinen käyttää
Camper Trolley on edullinen käyttää. Akun kapasiteetti riittää tavallisessa käytössä
noin 30 minuutin ajoon. Jos akku tyhjenee, yhdistä laturi tavalliseen pistorasiaan ja
Camper Trolley on pian taas käyttövalmis.

Kulkee maastossa
Camper Trolley kulkee maastossa ja useimmilla alustoilla, sillä siinä on kaksi tehokasta
telaketjua. Kaksi voimakasta moottoria saavat virtaa suuren kapasiteetin omaavasta
kompaktista akusta.
Camper Trolley pystyykin siirtämään asuntovaunua yhdeksän metriä minuutissa.
Hyvä alku lomalle

Tai perävaunua. Camper Trolley soveltuu siihenkin.

Tämä tilanne on varmasti tuttu kaikille asuntovaunun omistajille. Saavut leirintäalueelle.
Olet iloinen löydettyäsi vapaan paikan, jotta loma voi alkaa toden teolla. Asuntovaunua

Turvallinen

on kuitenkin työnnettävä, vedettävä ja siirrettävä, jotta saat sen oikein paikoilleen.

Camper Trolley on varmakäyttöinen. Siinä on tarvittavat turvatoiminnot ja akun merkki-

Camper Trolley onneksi tekee asuntovaunun siirtämisestä helppoa leirintäalueella tai kotona

valo, joten näet toimintatilanteen aina. Kun ostat Camper Trolleyn, saat täysin uudenlai-

loman päätyttyä. Camper Trolley yhdistetään asuntovaunuun ja sitä voidaan hinata eteen- ja

sen laitteen. Sitä valmistettaessa sovelletaan uusimpia periaatteita ja tekniikkaa.

taaksepäin kädessä pidettävällä kaukosäätimellä. Siinä on myös automaattinen jarrutoiminto.

Tämä on todellinen maailmanluokan uutuus.

Hyvä apu siirettäessä asuntovaunua

Toimitussisältö:

Camper Trolley on kokonainen ratkaisu. Sen mukana toimitetaan
asennushela, jonka kiinnittäminen asuntovaunuun sujuu
muutamassa minuutissa. Lisävarusteena on saatavana
myös muitakin asennusheloja yleisimpiin aisoihin.
Se sopii lähes kaikkiin asuntovaunuihin. Lisäksi
saat kaukosäätimen ja verkkovirtaan

vakiokiinnike

yhdistettävän latauslaitteen ja nämä
kaikki mahtuvat kuljetuskassiin.
kaukosäädin

Camper Trolley

verkkolaturi

