PRODUKTOVERZICHT 2020

MET COMFORT
OP WEG

Niet alle produkten vermeld in deze brochure zijn
beschikbaar voor de Benelux markt.
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REICH GmbH | Filosofie

WE LEVEN
VOOR CARAVANNEN.
De grote vrijheid lonkt, het avontuur met
camper en caravan. Caravannen - dat is niet
alleen een mogelijkheid om de vakantie door te
brengen. Voor ons is caravannen niet iets alledaags,
maar iets buitengewoons. Het is de vrijheid, de
droom om onafhankelijk te leven en de wereld op
eigen kracht opnieuw te ontdekken. Caravannen is
een levensgevoel en een genot.

De roep van de
vrijheid achterna.

Daarom zoeken wij in onze ideeënfabriek in Hessen met
liefde voor detail en caravannen steeds weer opnieuw naar
nieuwe creatieve oplossingen, die deze vrijheid comfortabeler
en mooier maken. Onze ideeën zorgen ervoor, dat caravannen
onbezorgder, veiliger en gewoon beter wordt. Zodat u van uw
vrijheid tijdens de grote tour kunt genieten en met wonderbaarlijk
gemak op ontdekkingsreis kunt gaan.
REICH is caravannen.
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REICH GmbH | Onderneming

ONZE
REIS…

Zij zetten de reis voort: Algemeen directeuren
Steffen en Helmuth Bender.

Wij zijn in 1975 begonnen:
Walther Reich en Helmuth Bender
hebben Reich GmbH opgericht. In het
begin hielden wij ons nog bezig met de
regeltechniek van verwarmingen in huishoudens. Al snel werd het portfolio van

…is voor ons altijd weer een
groot avontuur. En hoewel wij
ons iedere dag op nieuwe
ervaringen verheugen, kijken
wij tussendoor graag terug
naar hoe het allemaal begon.

de creatieve koppen bij REICH uitgebreid
en wij gingen ons specialiseren in de
watervoorziening voor recreatieve
voertuigen. Met de heldere missie om
voor meer comfort bij caravannen te
zorgen, ontwikkelde en maakte ons

REICH-Team waterkranen en pompen.
Gaandeweg ontstonden steeds weer
nieuwe, slimme ideeën en progressieve
oplossingen. Vandaag de dag zijn wij
de experts voor complete systemen –
van vers- en afvalwaterverzorging, van
meet-en regeltechniek tot elektravoorziening en -besturing. Alles wat de
vakantie met de caravan en camper voor
u veiliger en makkelijker maakt.
Vanuit onze ideeënfabriek in Eschenburg
(Hessen) komen onze produkten over de
hele wereld terecht - en wij zijn erg blij
dat wij in Europa zelfs marktleider zijn
op het gebied van kranen en pompen
voor recreatieve voertuigen.
Toonaangevende fabrikanten van recreatieve voertuigen en de groothandel
en accessoirespecialisten vertrouwen op
onze ideeën en produkten. Want het is
onze drijfveer om onze oplossingen niet

De comfortoplossingen gaan
van de ideeënfabriek in
Eschenburg naar de hele wereld.

alleen beter, maar ook uitzonderlijk goed
te maken. Daarvoor zijn onze excellente
ontwerpruimtes en de toegepaste sleuteltechnologieën beslissend, maar bovenal ons team met zijn veelzijdige experts.
Onze 230 betrokken medewerksters en
medewerkers, hun jarenlange ervaring
en de gezamenlijke wil, uit overtuiging
betere produkten te maken, zorgen voor
het bijzondere van de REICH-ideeën.
En sinds augustus 2014 maken we met
ons nieuwe merk “easydriver” en de
geliefde en meervoudig bekroonde
rangeerhulpen easydriver pro en
easydriver active de caravan-vakantie
eenvoudig. Zodat u van de grote vrijheid
van het caravannen kunt genieten.

REICH.
Dat zijn wij.
Dat is caravannen.
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Reich GmbH | Onderscheidingen

ONZE WINNAARS
Rangeersysteem

Rangeersysteem

EASYDRIVER PRO

EASYDRIVER ACTIVE

onderscheiden met de reddot
Design Award 2015, Plus X Award 2015 en
Plus X Award: beste product 2015/2016

onderscheiden met de Plus X Award 2015 en
Plus X Award: beste product 2015/2016

Elektra-voorziening

Digitale disselweger

E-CONTROL

TLC

onderscheiden met de DesignPlus Award 1999

onderscheiden met de Caravaning Design Award:
best practice 2004

onderscheiden met de Caravaning Design Award
2010/2011

Caravanweger

Handdouches

Mengkraan

Bodemstekkerdoos

CWC

JULIA

CASCADA

SWING

Door DCC onderscheiden als beste accessoire
tijdens de Caravansalon 1993

onderscheiden met de reddot Award 2011

onderscheiden met de Caravaning Design Award
2010/2011

onderscheiden met de Caravaning Design Award:
beste produkt 2006/2007

Mengkraan

Gasinhoudsmeter

VECTOR

GIM® MOBIL

Onderscheiden met de Caravaning Design Award
2012/2013
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REICH GmbH | Produktoverzicht
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Mengkraan

LINNEA
WATERKRANEN
> Reich-produkten zijn uitsluitend
produkten van de hoogste kwaliteit.
> Het gebruik van hoogwaardige
materialen en de beste afwerking
met oog voor detail hebben ons tot
marktleider in Europa gemaakt.
> Het praktische voordeel voor
onze klant staat ook centraal
bij onze kranen-serie.
> Of het nu gaat om messing
of kunststof kranen, gemetalliseerde oppervlaktes worden altijd
galvanisch behandeld.

Omwille van de duurzaamheid
vermijden we bewust goedkopere
verdamping van de oppervlakken.

Mengkraan

LINNEA L
KEUKEN
569-800000 metaal
568-800000 chroom

> Ook zijn bij de meeste kranen
met keramische cartridge of
microschakelaar deze zonder
uitbouw te vervangen. Kleine,
maar fijne details, die u in de
loop der tijd, zeker op waarde
zult weten te schatten.
> Dat innovatie en design meer zijn
dan alleen woorden, kunt u op de
volgende pagina’s zelf zien.

Mengkraan

Mengkraan

LINNEA K
BAD

LINNEA
VERZINKBAAR

569-700000 metaal
568-700000 chroom

574-300000
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REICH GmbH | Waterkranen

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

VECTOR E5
CHROOM

CASCADA
BAD

570-702500

570-300000

VECTOR

CASCADA

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

VECTOR E5
CHROOM/WIT

VECTOR S
CHROOM

CASCADA
BAD WIT

CASCADA
KEUKEN

570-722500

570-700000

570-320000

105 mm hogere uitvoering
570-405000C

Mengkraan

CASCADA
KEUKEN WIT
570-420000
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REICH GmbH | Waterkranen

Mengkraan

Mengkraan

CONTUR
E/S

TREND
E/S
Mengkraan

KERAMIK
TREND S

Mengkraan

KERAMIK
CONTUR S

met 360° zwenkbare uitloop
571-902000

met 360° zwenkbare uitloop
571-702000

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

KERAMIK
CONTUR S

KERAMIK
CONTUR E

KERAMIK
CONTUR E

KERAMIK
TREND E

KERAMIK
TREND E

met 30mm verlenging
571-706000

met 360° zwenkbare uitloop
571-502000

onderbouw
574-7000001

onderbouw
574-9000001

opbouw
571-802010AT

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

KERAMIK
CONTUR E

KERAMIK
CONTUR E

KERAMIK
TREND E

KERAMIK
TREND E

opbouw
571-502010AT

met handdouche JULIA
uittrekbaar
571-500000661

met handdouche TREND E
uittrekbaar
571-800000801

met 360° zwenkbare uitloop
571-802010
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REICH GmbH | Waterkranen

Mengkraan

Mengkraan

TREND
A/B

KERAMIK
TWIST
Mengkraan

KERAMIK
TWIST

Mengkraan
en waterkraan

TREND A

met vertikaal
neerklapbare uitloop
575-040000

met rechte uitloop
553-040000

Mengkraan
en waterkraan

Mengkraan
en waterkraan

TREND A

TREND A

met vertikaal neerklapbare
metalen uitloop
553-070000M

opbouw
553-070900

Mengkraan
en waterkraan

TREND A
met gebogen uitloop
553-070500

Mengkraan

Mengkraan

KERAMIK
TWIST WIT

KERAMIK
TWIST MATTCHROOM

met vertikaal
neerklapbare uitloop
575-242020

met vertikaal
neerklapbare uitloop
575-043010

Mengkraan

Mengkraan

KERAMIK
TWIST

KERAMIK
TWIST

onderbouw
574-600000

opbouw
575-040900
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REICH GmbH | Waterkranen

MENGKRANEN
EN KOUD
WATERKRANEN
Mengkraan en waterkraan

Mengkraan

DE LUXE

KERAMIK
KAMA

540-180000

572-802010

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

Mengkraan

KERAMIK
STYLE

MONO MIX
STYLE 2002/2005

KERAMIK
KAMA

KERAMIK
DUETT MATTCHROOM

557-050000

547-050000

met uittrekbare douche JULIA
572-800000661

met uittrekbare douche
571-430000K

Mengkraan

Mengkraan

STYLE 3000

CHARISMA

553-030000

metaal
.807500
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DOUCHESETS
DOUCHESETS

Doucheset

JULIA
564-0603103D

Doucheplezier naar uw smaak.
Wij hebben alle REICH douches
speciaal ontwikkeld voor gebruik in
caravans of campers. Ze worden
gebruikt in combinatie met REICHonderbouwkranen of waterkranen.
> Alle handdouches onderscheiden
zich door hun uitstekende design
en hun geometrie, die speciaal is
aangepast aan de wastafels voor
caravans en campers. De JULIA
handdouche werd bekroond met
de internationaal gerenommeerde
„reddot“ designprijs.
> De douchestraal is geoptimaliseerd
voor gebruik in combinatie met
dompel- of drukpompen en
garandeert u uniek doucheplezier.

> Als de douchekop door kalkaanslag
verstopt raakt, kan deze bij sommige modellen in een mum van
tijd worden verwijderd dankzij de
siliconen anti-kalkstraalbediening.
> Sommige handdouches kunnen
worden omgeschakeld van
straal naar douche. Dit is vooral
handig wanneer de doucheset
als afvoer in de wastafel en
tegelijkertijd als douche in de
doucheruimte wordt gebruikt.
> Alle douchesets zijn zowel draaibaar als vast verkrijgbaar. Voor de
montage in kastjes in de doucheruimte zijn verschillende rozetten
met 45°- of 60°- hoek verkrijgbaar.

Doucheset

Doucheset

TREND E

DUETT

540-5600K

563-060310D

Doucheset

Doucheset

DE LUXE

CARLETTA

543-160050

.921000

24 | 25

REICH GmbH | Douchesets

WANDSTANGEN

HANDDOUCHES

Wandstang

TREND E

Handdouche

Handdouche

JULIA

TREND E

540-35600

540-56000

540-5500

Handdouche

Handdouche

Handdouche

CONTUR

CONTUR S

DUETT

540-57000

540-57200

540-31000

Wandstang

Wandstang

Wandstang

Wandstang

Handdouche

Handdouche

Handdouche

DE LUXE

CLASSIC

CARLETTA

UNIVERSAL

SATURN

ORION

CHARISMA

540-380155

540-38010

.922000

540-5200

540-32000

540-33000

regelbare douche
.907900
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Dompelpomp

POWER
JET
WATERPOMPEN
Duurzame en krachtige dompelpompen en hun bijzondere voordelen:
> De speciale hightech-afdichting
met vetdepot maakt REICH-pompen bijzonder duurzaam en bestendig tegen drooglopen gedurende
een korte tijd.
> Een bij veel van onze pompen
geïntegreerde en gepatenteerde
ontluchting zorgt na het
onderdompelen in de tank voor
directe wateraanvoer.

POWER JET PLUS

514-0722ES

514-0725ES

> Het oppervlakte van de
behuizing is ongevoelig voor
vuil, eenvoudig te reinigen en
daarom bijzonder hygiënisch.
> Een bij veel REICH-pompen geïntegreerde terugslagklep vermindert
de installatie-inspanningen.
> hoger debiet dan drukpompen
> 100% controle voordat ze de
fabriek verlaten
> laag gewicht

> REICH-pompen zijn extreem stil en
nauwelijks hoorbaar.

POWER JET

Technische gegevens

Technische gegevens

Capaciteit:
Max. druk:
Stroomverbruik:
Kabellengte:

Capaciteit:
Max. druk:
Stroomverbruik:
Kabellengte:

22 l/min
1,8 bar
70 W
1.000 mm

Het nieuwe, compacte krachtpakket van de
Reich dompelpompen-serie zorgt voor voldoende waterdruk, zowel in de caravan als in de
camper, en heet Power Jet.
De eisen aan de watervoorziening in caravans
en campers zijn de laatste jaren gestaag toegenomen. Voldoende literinhoud en waterdruk zijn één van de kernvereisten geworden
van de dagelijkse behoeften van caravanen campergebruikers. Om deze reden heeft
Reich zijn assortiment compacte maar
krachtige dompelpompen uitgebreid. Het

25 l/min
2,1 bar
75 W
1.000 mm

jongste lid van de familie heet Power Jet en
levert max. 25 l/min en 2,1 bar. Dit garandeert dat er op elk gebruikspunt nog steeds
voldoende waterhoeveelheid en waterdruk is,
ook bij langere leidingtrajecten of meerdere
geopende verbruikers.
Net als alle andere hoogwaardigedompelpompen van Reich beschikt ook de
Power Jet standaard over automatische
ontluchting. Een reinigingszeef of verschillende varianten van de terugslagventiel zijn
optioneel verkrijgbaar.

28 | 29

REICH GmbH | Waterpompen

DOMPELPOMPEN

10 l/min, 0,5 bar
514-0110

10 l/min, 0,6 bar
514-0410

12 l/min, 0,6 bar
514-0412

BUISSYSTEMEN ·
INSTALLATIE ·
KOPPELINGEN

14 l/min, 0,5 bar
514-0214

> Of het nu gaat om verswater- of
afvalwaterleidingsystemen, alle
onderdelen zijn gemaakt van
hoogwaardige materialen, zodat
uw watersysteem geen zwakke
plekken krijgt.

> Het drinkwaterleidingsysteem
UniQuick is voedselveilig, druken temperatuurbestendig tot
6 bar resp. 80 °C. De buis zelf is zo
flexibel dat deze ook in radii zonder
knikken gelegd kan worden.

> Met een breed scala aan
koppelingen lukken zelfs de
moeilijkste installaties.

> We hebben ook iets speciaals
bedacht voor syfons:
een reinigingszeef met stop die
voorkomt dat vuilresten uw
leidingsysteem langzaam maar
zeker verstoppen.

> Losse delen van het vers- en
afvalwaterbuissysteem worden
eenvoudig in elkaar gestoken, klaar
en lekvrij!
15 l/min, 1,0 bar
514-04509E

18 l/min, 0,9 bar
514-0418E

19 l/min, 1,1 bar
514-4419E

Power-Dompelpomp
TWIN
19 l/min, 1,4 bar
515-1914121

> De dompelpompen van Reich zijn bijzonder
duurzaam en krachtig.
> Alle pompen zijn uitgerust met een
speciale hightech afdichting met vetdepot.
Dit is één van de redenen voor de uitzonderlijk lange levensduur.
> Veel pompen hebben een gepatenteerde,
geïntegreerde ontluchting en zijn derhalve
direct na het onderdompelen beschikbaar.
> De Power-dompelpomp TWIN is ons
vlaggenschip. Uitgerust met twee motoren
overstijgt ze duidelijk alle andere pompen.

> Materiaal en oppervlakte van de pompen
zijn vuilafstotend en daarom makkelijk te
reinigen en hygiënisch.
> We hebben ook nagedacht over de plaatsing van de pompen. Tankdoppen met gemonteerde pompen zijn een schone zaak.
Optioneel is zelfs een tankniveaumeter aan
de tankdop leverbaar.
> Al onze pompen zijn op aanvraag leverbaar
volgens KTWC en DVGW W270.

> Beide buissystemen zijn
ondoorzichtig en verminderen
zo de vorming van algen.
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REICH GmbH | Buissystemen · Installatie · Koppelingen

VERSWATERBUISSYSTEEM

AFVALWATERSYSTEEM

Ø12

Met KTW en
DVGM W270 toelating

Het plugbare buissysteem UniQuick heeft
vele voordelen ten opzichte van gebruikelijke
PVC-slangen:
> Snelle installatie door eenvoudig insteken
van de buis in de koppelingen.
> Indien nodig zijn de verbindingen weer los te
maken en her te gebruiken.
> Buisdiameter blijft ook bij gebruik van koppelingen behouden.

> Exacte installatie zonder waterzakken,
waardoor het risico van vorstschade in
geval van niet volledig aftappen wordt
geminimaliseerd.
> Betere bescherming tegen beschadigingen
dan bij PVC-slangen.
> 100% dicht tot een druk van 6 bar bij 80 °C.
> Vorstzeker
> Voedselveilig

> Installatie van radii zonder knikken.

Het plugbare Reich-afvalwater-buissysteem
overtreft veruit andere systemen en slangen.

> Betere bescherming tegen beschadigingen
dan bij PVC-slangen.

> Snelle installatie door eenvoudig insteken
van de buis in de koppelingen, daardoor
minimale risico op ondichte verbindingen.

> 100% dicht en temperatuurbestendig
van -40 tot + 80 °C.
> Vorstzeker

> Buisdiameter blijft ook bij gebruik van
koppelingen behouden.
> Exacte installatie zonder waterzakken,
waardoor het risico van vorstschade in
geval van niet volledig aftappen wordt
geminimaliseerd.

> Veel koppelingen, overgangsstukken
en accessoires
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SYFONS
EN WASBAKAFVOEREN

Het Reich-assortiment omvat een
breed scala aan syfons, afvoeren en een
stankafsluiter passend op Reich afvalwatersysteem. Er is ook een vorstbeschermingsdeksel voor syfons en stankafsluiter
verkrijgbaar. Een reinigingsopening die zonder
gereedschap kan worden losgeschroefd is
bijzonder praktisch voor de syfon en de
stankafsluiter. Optioneel kan de syfon
geleverd worden met een tweede aansluiting,
bijvoorbeeld voor een lekbak.

TANKLEGING
TANKLEGING

TANKLEGING

met volstand-begrenzing
533-0667LXX

met afsluitventiel
533-0667KXX

De afvoerschalen bij syfons en uitlopen
hebben elk een zo groot mogelijke diameter
en zijn gemaakt van roestvrij staal.

Voor eenvoudig en volledig
legen van bijv. de verswatertank

Voor eenvoudig en volledig
legen van bijv. de verswatertank

2-staps systeem

1-staps systeem

Compleet met:

Compleet met:

> Afsluitorgaan

> Afsluitorgaan

> Overloopfunctie

> Verbindingsstang

> Verbindingsstang

> Handwiel voor leging

> Handwiel voor leging

> Lengte kan individueel bepaald worden

> Vulhoogte-begrenzing
van de verswatertank
> Lengte en vulstandshoogte kunnen
individueel bepaald worden
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Bodemstekkerdoos

SWING
230V
VERZORGINGSKASTJES
Het Reich-productassortiment omvat
verzorgingskastjes voor bijna elk doel.
Of het nu gaat om gas, water, douche
of doorvoer, op de volgende pagina‘s
vindt u zeker de „juiste“.
Alle kastjes zijn gemaakt van gekleurd, UV-bestendig ABS. De scharnieras van de deksel is gemaakt van
roestvrij staal.
> Bij de dekselsluiting kunt u kiezen
tussen een kliksluiting of een extra
slot voor het dekselslot.

532-1100

> Door middel van een afdichting
rondom in de deksel worden
de kastjes volledig afgedicht.
Veel kenmerken die men vaak
alleen op het tweede gezicht
waarneemt, maar die garant staat
voor een duurzame kwaliteit.
> En “last but not least” het design.
Neutraal en eerder onopvallend,
want de lijn van de caravan en
camper dient natuurlijk zo min
mogelijk verstoord te worden.

De SWING bodemstekkerdoos voor 230V
stroomvoorziening wordt niet zoals gebruikelijk in de zijwand van de caravan resp. camper
gemonteerd, maar aan de voertuigbodem.
Hierdoor is het mogelijk om af te zien van de
onaantrekkelijke en problematische montage
in de zijwand en de montageplaats - rechts of
links, voor of achter - is bijna volledig onafhankelijk van de betreffende stituatie.
Bovendien worden onderbrekingen van de
lijnen van het voertuig volledig vermeden,
omdat de buitenwand niet wordt veranderd.
De SWING-vloercontactdoos heeft dus geen
invloed op de esthetiek van de buitenkant van
het voertuig. De SWING-vloercontactdoos
wordt in het gebied van de dorpel gemonteerd en steekt eronder uit wanneer deze
is uitgeklapt, zodat de 230 V CEE-stekker
eenvoudig kan worden aangesloten.

Technische gegevens
16 A – 6 h
200 – 250 V AC
50 Hz
IP 44

36 | 37

REICH GmbH | Verzorgingskastjes

VERZORGINGSKASTJES
WATERDESINFECTIE

Regelbare douche

CHARISMA
.609500

Met veiligheid voor uw gezondheid.
Desinfectie - vandaag de dag niet
meer alleen een onderwerp in de
voedings- of medische sector.
Toenemende „onzichtbare“
onzuiverheden zoals bacteriën
of kiemen zijn de oorzaak van veel
allergieën en ziekten.

Verzorgingskastje

Verzorgingskastje

Leidingwater-verzorgingskastje

OLYMPIA

UNIVERSAL

COLORADO

.724510

.728010

.723100

Verzorgingskastje
met buitendouche

Watercontactdoos
.656000

Alle modellen zijn in diverse kleuren
verkrijgbaar.

.627600

De „opslag“ van water in de tank is
gunstig voor voortplanting en groei
van bacteriën en kiemen.
Geneeskunde, voedingsindustrie en
openbare waterleveranciers erkennen
al langer het uitstekende effect
van UV-stralen en actieve koolfilters
bij het doden van bacteriën en ziektekiemen in drinkwater en gebruiken
deze technologieën.
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UV-CLEAN

UV-CLEAN

525-1200

met PURITEC®-Straler
525-1500

12 V UVDOMPELSTRALER

Desinfectie - vandaag de dag niet meer
alleen een onderwerp in de voedings- of
medische sector.

> Deze technologie heeft zich al vele jaren
bewezen in de geneeskunde, de voedingsindustrie en openbare waterbedrijven.

Toenemende „onzichtbare“ onzuiverheden
zoals bacteriën, kiemen of zwaar-metaalverbindingen zijn de oorzaak van veel allergieën
en ziekten.

> De 12 V UV-dompelstraler wordt eenvoudigweg in het waterreservoir geplaatst of
de UV-Clean doorstromingsreactor wordt
aangesloten op het watercircuit. De apparaten worden zowel op de besturing als op
de 12V-voeding aangesloten - klaar!

> REICH heeft daarom een UV-dompelstraler
en een doorstromingsreactor in het
assortiment, die de vermenigvuldiging van
bacteriën in het water voorkomt en
de bacteriën doodt.

> Voor een merkbaar betere waterkwaliteit
kunt u vertrouwen op onze UV-desinfectoren. Uw gezondheid zal u er dankbaar
voor zijn.

UV-12
DESINFECTIE

De ideale oplossing voor desinfectie
van het drinkwater:

> TZW Bevestiging voor continue
druk tot 10 bar

Installatie direct voor het watertappunt!
Als er water door de desinfectie-unit stroomt,
wordt het automatisch geactiveerd. Hiervoor
heeft het apparaat een flowsensor aan de
inlaat. Als de watertoevoer wordt uitgeschakeld, brandt de UVC-emitter nog 10 minuten.
Dit beschermt de straler tegen te frequente
schakelcycli als het water meerdere malen
gedurende korte tijd wordt aangezet.

> Weergave van het optimale desinfectieproces
door groen controlelampje

> VDE getest
> Performance Test Fresenius Institut:
Desinfectie bij eenmalige waterdoorloop
van ca. 99%

> standaard aansluitingen –
compatible met kranen
> elektrische uitvalbewaking van de
desinfectie door rood controlelampje
> Ontkiemt drinkwater zonder gebruik
van chloor of andere chemicaliën
> eenvoudige vervanging van de straler aan
het einde van de levensduur

OP DE EERSTE RIJ
GENIETEN VAN HET
AVONTUUR.
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Gasinhoudsmeter
voor mobiele doeleinden

GIM® MOBIL
NIVEAUMETER
Met een veilig gevoel op pad.
Tot voor kort was het bepalen van
de inhoud van een gasfles alleen
door middel van weging mogelijk.
Het gewicht was pas nauwkeurig
te bepalen met behulp van dure
precisie-weegschalen.
Een onbevredigende situatie.
Of kunt u zich voorstellen dat u
niet weet hoeveel brandstof
u nog in de tank hebt? Een
meestal realistische vergelijking.
Voor ons genoeg motivatie om
als eerste een niveaumeter voor

523-1100

gasflessen te ontwikkelen met een
revolutionaire meettechniek:
Gasinhoudsmeter van de serie Gim.
Door middel van geluidsmeting is
Gim momenteel het enige apparaat
op de markt dat ook erg kleine vulhoeveelheden kan meten.
Een vergelijkbare situatie geldt voor
de vers- en afvalwatertanks. Ook hier
moet rekening worden gehouden
met tijdig legen en vullen. Met de Tim
hebt u uw watervoorraad met een
druk op de knop onder controle.

Gasinhoudsmeter voor mobiele doeleinden
> Tot voor kort was het meten van de
inhoud van een gasfles alleen door
weging mogelijk.
> Een onbevredigende situatie. Of kunt
u zich voorstellen dat u niet weet hoeveel
brandstof u nog in de tank hebt?
Een meestal realistische vergelijking.
> Wij hebben een gasinhoudsmeter
in het programma, die dit probleem
tot het verleden laten behoren.
Eén druk op de knop is genoeg!
Alleen geschikt voor 11kg
DIN-staal propaangasflessen
Attentie: Niet geschikt voor gebruik in
combinatie met Truma gasregelaars.
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Inhoudsmeter
voor vers- en afvalwatertanks

TIM®
523-700000AP

EASYDRIVER

> Met de inhoudsmeter Tim kunt u in een
paar seconden de volstand van uw versen afvalwatertank bepalen.
> De Tim wordt vast in het voertuig geïnstalleerd. De sensoreenheid bevindt zich bijv.
in de tankschroefdop van de vers- en afvalwatertank. De verbindingskabel, in 6 of 12m
lengte, geeft genoeg speelruimte om een
geschikte plaats voor de bedieningsunit te
bepalen. Eén druk op de knop op de bedieningsunit en u kunt gemakkelijk de inhoud
van uw vers- en afvalwatertank aflezen.
> Tim levert u de informatie die u nodig heeft
om de tanks op tijd te vullen resp. te legen.

533-710130
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Vakantie, ongekend eenvoudig.
Met easydriver.

Eenvoudig sterk:
manoeuvreren met rangeersystemen van easydriver

Caravanvakanties worden steeds populairder - en worden nog beter met REICH! Zodat de

› krachtige aandrijving voor elke toepassing

mooiste tijd van het jaar wordt zoals het hoort: onafhankelijk, vrij, eenvoudig. In onze

› bekroond, intuïtief, eenvoudige

ideeënfabriek streven we er daarom naar om elke dag iets nieuws en ongewoons te

easydriver-bediening (ook

ontwikkelen - voor modern kamperen op het hoogste niveau. Om de droom van een perfect

wanneer het moeilijk of steil wordt)

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.

van bodemvrijheid
(al naar gelang het chassistype)

› Met App-Controller (standaard bij infinity)
ook met de smartphone bestuurbaar
› met MPP (Mobility-Power-Pack) lichtste
gewicht, met tot 30kg gewichtsbesparing
› Draadloze afstandsbediening

› Eenvoudig aankoppelen
› Speciale materiaalmix voor
lichtgewicht en corrosiebescherming
› spelingsvrij opzetmechanisme
› elektrisch op- en afkoppelen
(infinity en pro)

met terugkoppeling van de apparaatstatus

easydriver. Eenvoudig vrij.

› Geen tot minimaal verlies

› Beste grip voor veiligheid op hellingen,
nat gras, modder en ruw terrein

› handmatig op- en afkoppelen met
draaislinger of accuboormachine
(alleen active)

› Kleinste draaicirkel
› Soepel rijden en stoppen
door Softstart en Softstop

k:

unie
Gewoon

riverde easyd scherming.
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Enkelasser

Dubbelasser

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

easydriver infinity 3.5
easydriver pro 2.8 / 3.1
easydriver active 2.8 / 3.1
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Onze rangeer-revolutie:

Met de infinity nog sterker naar de finish

Technische finesses:
Enkelasser

Omdat vooruitgang dingen makkelijker maakt, wordt kamperen met de easydriver infinity en
zijn bekroonde, intuïtieve, eenvoudige bediening comfortabeler dan ooit. Onze nieuwkomer onder
de rangeersystemen overwint elk obstakel - en dit alles terwijl u al met uw voeten omhoog zit.
Dankzij de slimme interface met de easydriver app kan uw caravan in de laatste meters easy naar
de finish worden geleid.
› Sneller, sterker en slimmer
› De duidelijke doorontwikkeling van het reeds bekroonde ontwerp
› Aanzienlijk beter rendement dankzij de 30% efficiëntere aandrijving en
een geoptimaliseerde motor

easydriver

infinity 2.5

infinity2 3.5

Artikelnummer

527-15525

527-15535

Gewicht

ca. 29 kg

ca. 58 kg

15% bij 2.500 kg
33% bij 1200 kg

12% bij 3.500 kg
27% bij 1.800 kg

Opzetmechanisme

automatisch

automatisch

Stroomverbruik op
vlak terrein

ca. 18 A

ca. 30 A

5 Jaar

5 Jaar

Stijgingscapaciteit*

Garantie**
*

› De gehele technologie is optimaal afgedicht en daardoor beschermd tegen water
› Eenvoudige montage in de kortst mogelijke tijd
› Maximale montageflexibiliteit dankzij het Tyrefree-concept
(vrije positionering van de rol op de band) in combinatie met de tot nu
toe grootste aanzwenkweg van 70 mm
› Standaard incl. app-controller
› Levert belangrijke bedrijfsgegevens in real-time
(bijv. hellingsgraad, accustatus, enz.)

ste
De nieuw
g.
toevoegin

Dubbelasser
(4WD)

**

Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen
(oploopkeg tot 25 % of stoeprand) be haald worden.
Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.

Met het goede idee
voor eenvoud,
zorgvuldigheid,
kwaliteit en uit passie
voor kamperen ontwikkeld, geconstrueerd en gemaakt in de
Ideeënfabriek van REICH.
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easydriver pro 1.8/2.3 voor Enkelasser

easydriver active 1.8/2.3 voor Enkelasser

Aan- en afkoppelen eenvoudig elektrisch. Met een druk op de knop.

Met draaislinger of accuboormachine: zonder veel krachtsinspanning
aan- en afkoppelen.

› eenvoudig rangeren, ook wanneer
het eens krap is
› met unieke gepatenteerde techniek
› eenvoudig krachtig
› optimale en veilige krachtoverbrenging van de
aandrijfrollen op de banden door grote aanzwenkweg en innovatieve rollenoppervlakte
› eenvoudig mooi compact
› bijzondere materiaalmix maakt de
easydriver lichter en beschermt tegen roest
› unieke aanzwenkmechanisme met
hoog-performance glijlagers
› eenvoudig aankoppelen
› minimaal verlies van bodemvrijheid
› standaard met de eenvoudige
easydriver draadloze afstandsbediening

› zelfs wanneer het krap wordt,
eenvoudig rangeren
› gepatenteerde techniek maakt ‘m
uniek en zo krachtig
› voor aan- en afzwenken eenvoudig handslinger
of accuboormachine op één zijde zetten
› veilige en mooie aansluiting op de banden voor
› krachtoverbrenging van de rol op de banden,
dankzij de grote aanzwenkweg en het
› speciaal aandrijfroloppervlak
› eenvoudig compact en mooi design
› een bijzonder menging van speciale materialen
maakt de easydriver rangeeraandrijving licht en
beschermt tegen roest
› Hoog-performance glijlagers voor het unieke
easydriver aanzwenkmechanisme
› eenvoudig aankoppelen
› behoudt de bodemvrijheid
› standaard met de eenvoudige
easydriver draadloze afstandsbediening

Technische finesses:
Enkelasser
easydriver

pro 1.8

pro 2.3

527-15218

527-15223

ca. 32 kg

ca. 34 kg

Stijgingscapaciteit*

15%
bij 1.800 kg
28%
bij 1.200 kg

15%
bij 2.300 kg
30% bij
1.200 kg

Opzetmechanisme

automatisch

automatisch

Artikelnummer
Gewicht

Stroomverbruik
op vlak terrein
Garantie**

ca. 20 A

ca. 25 A

5 Jaar

5 Jaar

Technische finesses:
Enkelasser
easydriver

active 1.8

active 2.3

527-15318

527-15323

ca. 33 kg

ca. 35 kg

15%
bij 1.800 kg
28%
bij 1.200 kg

15%
bij 2.300 kg
30%
bij 1.200 kg

Opzetmechanisme

manuell

manuell

Stroomverbruik
op vlak terrein

ca. 20 A

ca. 25 A

5 Jaar

5 Jaar

Artikelnummer
Gewicht
Stijgingscapaciteit*

Garantie**

* Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen (oploopkeg tot 25 % of stoeprand) behaald worden.
** Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.
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easydriver pro 2.8/3.1 voor Dubbelasser

easydriver active 2.8/3.1 voor Dubbelasser

Aan- en afkoppelen eenvoudig elektrisch. Met een druk op de knop.

Met draaislinger of accuboormachine: zonder veel krachtsinspanning
aan- en afkoppelen.

› eenvoudig rangeren, ook wanneer
het eens krap is
› met unieke gepatenteerde techniek
› eenvoudig krachtig
› optimale en veilige krachtoverbrenging van de
aandrijfrollen op de banden door grote aanzwenkweg en innovatieve rollenoppervlakte
› eenvoudig mooi compact
› bijzondere materiaalmix maakt de
easydriver lichter en beschermt tegen roest
› unieke aanzwenkmechanisme met
hoog-performance glijlagers
› kleinste draaicirkel
› ook draaien op de plaats is mogelijk
› eenvoudig aankoppelen
› minimaal verlies van bodemvrijheid
› standaard met de eenvoudige
easydriver draadloze afstandsbediening

Technische finesses:
Dubbelasser
easydriver

pro 2.8

pro 3.1

527-15228

527-15231

ca. 64 kg

ca. 68 kg

Stijgingscapaciteit*

13%
bij 2.800 kg
20%
bij 1.800 kg

12%
bij 3.100 kg
25%
bij 1.800 kg

Opzetmechanisme

automatisch

automatisch

ca. 35 A

ca. 40 A

5 Jaar

5 Jaar

Artikelnummer
Gewicht

Stroomverbruik
op vlak terrein
Garantie**

Technische finesses:
› zelfs wanneer het krap wordt, eenvoudig rangeren
› gepatenteerde techniek maakt ‘m uniek en zo krachtig
Dubbelasser
› voor aan- en afzwenken eenvoudig handslinger of
easydriver
active 1.8
active 2.3
accuboormachine op één zijde zetten
Artikelnummer
527-15328
527-15331
› veilige en mooie aansluiting op de banden voor
Gewicht
ca. 66 kg
ca. 70 kg
› krachtoverbrenging van de rol op de banden,
12%
12%
dankzij de grote aanzwenkweg en het
Stijgingsbij 2.800 kg
bij 3.100 kg
capaciteit*
20%
25%
› speciaal aandrijfroloppervlak
bij 1.800 kg
bij 1.800 kg
› eenvoudig compact en mooi design
Opzetmechanisme
manuell
manuell
› een bijzonder menging van speciale materialen
Stroomverbruik
maakt de easydriver rangeeraandrijving licht en
ca. 35 A
ca. 40 A
op vlak terrein
beschermt tegen roest
Garantie**
5 Jaar
5 Jaar
› Hoog-performance glijlagers voor het unieke
easydriver aanzwenkmechanisme
› kleinste draaicirkel, ook draaien op de
plaats is mogelijk
› behoudt de bodemvrijheid
› standaard met de eenvoudige
easydriver draadloze afstandsbediening

* Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen (oploopkeg tot 25 % of stoeprand) behaald worden.
** Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.
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easydriver App

Nieuw

Jouw slimme reisgenoot
Als je met je caravan of camper fascinerende

› Met easydriver-besturing,

plaatsen ontdekt, schiet de volgende gedacte

bandendrukcontrolesysteem,

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

waterpasfunctie,

aanraden aan andere kampeerders!“ En dat

14-daagse weersverwachting

kan nu ook! Met de easydriver app heb je de

en stand van de zon

mogelijkheid om jouw ervaringen te delen
met iedereen in het wijd vertakte kampeernetwerk. Dit is bedoeld om ideeën uit te
wisselen en om een echte kampeerprofessio-

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

nal te worden. Onderweg krijg je hulp van de

tegen slingerbewegingen

waardevolle functies voor je voertuig en het

› Handige zoekmachine voor

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

easydriver-dealers en -servicepartners
› Toegang tot het kampeernetwerk met digitale kaart, inclusief locatieaanbevelingen
en commentaarfunctie
› Statistieken, ranglijsten en een
› actief puntenverzamelsysteem
› Gratis voor Apple iOS
› (iPhone of iPad) en Android
› Voor de app-besturing is een
extra app-controller nodig
(standaard bij infinity)
› Software-update nodig voor
easydriver-modellen tot 2015

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

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.
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Lichter. Niet zwakker:

MPP – Mobility-Power-Pack

easydriver flashlight

Vervangt accu en acculader. Met

De caravan knipperlichtinstallatie

modernste Lithium-Ion-Technologie

voor veilig rangeren in het donker

ig
Eenvoud
te
achteraf
en
i n s t a l l er

(LiFPO4). Duurzaam en betrouwbaar.
Met onze nieuw ontwikkelde knipperlichtinstallatie easydriver flashlight gaat bij je caravan een

› ca. 2.000 laadcycli
› beduidend hogere levensduur dan

transportveiligheid
conform de ard
UN-standa

gebruikelijke lood-accu‘s
› combinatie van stroomverzorging
(8,8 Ah) + laadelectronica
› 12 V nominaal (14, 4 max.),
duurbelasting: 80 A
› geïntegreerde veiligheidsfuncties

› maakt het mogelijk om in de

Technische finesses:
Artikelnummer

526-2080

praktijk 15 tot 20 minuten te rangeren,

Capaciteit

8,8 Ah

al naar gelang de situatie

Opgeslagen energie

113 Wh

› Afm. 192 x 181 x 190mm (l x b x h)

Uitgangsspanning

› zeer gering gewicht ca. 2kg

Duurbelasting

binatie
ht bij com
ic
w
e
g
m
e
syste
ity 2.5
river infin
van easyd r MPP
ve
en easydri

80 A
– 10 bis 30 °C

Temperatuurberik gebruik

– 20 bis 40 °C

Afm.

31 kg

12 V nominaal (14.6 max.)

Temperatuurbereik opslag

Gewicht

ts

› Veiliger rangeren door goede zichtbaarheid

keuze apart of gecombineerd te gebruiken

MPP

Lithium-Ion, LiFePO4

met slech

markeringslichten je caravan voor andere verkeersdeelnemers goed zichtbaar.

› Knipperlicht en markeringslicht naar

Accutype

Rangeren

een onverlichte caravan slecht te zien. easydriver flashlight maakt door felle knipperlichten en

in het donker

› laden via voedingskabel, dynamo auto,
zonnepaneel of brandstofcel

lichtje branden: want bij rangeren in het donker, bijv. op de straat voor de garage- of huisinrit, is

Aansluitmogelijkheid

Veiligheidsfuncties tegen

ca. 2 kg
192 x 181 x 109 mm
(L x B x H)
Zonnepaneel*, brandstofcel
tot max. 3A, voedingskabel
230V 1A,
Laadoptie via dynamo auto
overladen, diepontladen,
overspanning inclusief
kortsluiting

*= geen extra lader nodig

Leveringsomvang:
› easydriver fl ashlight elektronicabox
met 2 schakelaars
› Kabelboom

› Eenvoudig achteraf te installeren

› 13-polige stekkerdoos

› Voeding van rangeerbatterij of een eigen

› Bevestigingsmateriaal

energiebron
› Ook voor rangeersystemen met
veiligheidsstekkerdoos te gebruiken
Artikelnr. 527-3000

› Gebruiksaanwijzing
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CARAVAN
ACCESSOIRES
Sterke ideeën voor comfortabel caravannen. De juiste accessoires maken
de uitrusting perfect en maken de vakantie pas echt tot een genot. Daarvoor hebben wij in onze ideeënfabriek
de juiste oplossingen ontwikkeld.

Alles voor een glanzend optreden:
onze mycleanhome onderhoudsset*
De beste manier om op reis te gaan, is met een schone en onderhouden caravan. Regenstrepen,
mos en licht vergeelde oppervlaktes moeten voor de reis nog even snel verdwijnen. Deur-en
raamrubbers willen ook topfit op reis gaan en het glas wil schitteren. Het liefst met zo min

> Voertuigwegers
> Opzetspiegels
> Uitdraaisteunen
> Rangeerhulpen

mogelijk inspanning en opzienbarend resultaat. Met onze onderhoudsset voor vermoeide

> Neuswielen

caravans en campers heb je alles snel bij de hand, wat je voor je schone thuis nodig hebt.

> easydriver flashlight

Het mycleanhome-pakket bevat:
› Ons rubber-verzorgingsproduct (1 x 100 ml) maakt uitgedroogde afdichtingen van ramen
en deuren weer fit. Het rubber-verzorgingsproduct zorgt voor een hoog-elastiche film op
elastomeren, zoals APTK en EPDM. Zo blijven afdichtingen elastisch, vochtafwerend en
eenvoudig soepel.
› De acrylglasreiniger (1 x 250 ml) zorgt voor glanzende glasoppervlakken zonder spanningsscheurtjes.
› Onze intensiefreiniger (2 x 500 ml) voor witte kunststof oppervlakken verwijdert het vuil
zonder sporen achter te laten. Wat overblijft is slechts een aangename frisse geur en een
beschermend laagje, dat oppervlakken verzegelt en antistatisch werkt.
› 2 reinigingsdoeken als multifunctioneel wapen.
* Alle reinigingsmiddelen zijn ook apart verkrijgbaar!

Artikelnr. 529-05113525
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Dubbel neuswiel

Digitale disselweger

EASY WHEEL

TLC

537-1000

Op onverharde ondergrond graaft het standaard neuswiel zich vaak in de grond in. Het
manoeuvreren van de caravan wordt bemoeilijkt, wat leidt tot een verhoogd energieverbruik van de accu en een verhoogd slijtage
van de rangeerhulp. REICH heeft een oplossing voor dit probleem. Nu kunt u gemakkelijk
uw standaard neuswiel vervangen door een
dubbel neuswiel met luchtbanden om uw caravan eenvoudig en veilig op elke ondergrond
te manoeuvreren.

3. Plaats de lange as met of zonder origineel
wiel in het midden. Plaats ook de verende
borgpennen eventueel in combinatie met
de uitvulringen.
4. Controleer voor montage de druk van de
luchtbanden.
5. Plaats de nieuwe wielen, zonodig met
uitvulringen.
6. Plaats de borgpennen met ring

voor enkelasser		

522-5000

voor dubbelasser		

522-5200

Het meten van het disselgewicht op de
aanhangerkoppeling gebeurt sinds meer dan
10 jaar door gebruik van een personenweegschaal of disselweger. De personenweegschaal is voor deze toepassing te onnauwkeurig en te zwaar, en daarom ongeschikt om
mee te nemen op reis. De kunststof of metalen disselweger funktioneert middels een
staalveer. Deze is daardoor zeer onnauwkeurig. En mocht de houder van de veer afbreken,
kan de disselweger gevaarlijk wegschieten,
met kans op letsel.

> digitaal in stappen van 1kg afleesbaar
> schuin, goed afleesbaar display
> veilig in gebruik zonder veer
> maximale disselgewicht 109 kg (enkelasser)
> Exclusief batterijen (2 x AA)
> De REICH TLC-disselweger is niet geeikt!

1. Uw standaard neuswiel iets optrekken
2. Verwijder de splitpen en de as

7. Uw neuswiel is klaar voor gebruik, met of
zonder het standaard wiel.

De Reich TLC / digitale disselweger combineert een mooi en aantrekkelijk design met
hoogst mogelijke precisie.
1.		
De dissel is vastgekoppeld op de trekhaak
2.		
Zet de dissel op de handrem
3.		
Koppel de dissel nu los
4.		
Zet de dissel op de juiste hoogte
van de trekhaak
5.		
Klem de TLC in de dissel
6.		
TLC zit nu boven de trekhaak
7.		
Stel de TLC in door op de rode
knop te drukken
8.		
Draai het neuswiel geheel in zodat de TLC horizontaal op de dissel geplaatst is
9.		
Lees het gewicht op de TLC
10. Verwijder de TLC voordat u wegrijdt!

62 | 63

REICH GmbH | Caravan Accessoires

Voertuigweger

Voertuigweger

522-1600

522-1500

De Caravan Weight Control geeft u 100%
controle over het totale gewicht en de deellast van de individuele wielen. Met de handige
weegschaal kunt u comfortabel overbelasting en ongelijke belasting, die een negatieve
invloed hebben op het rijgedrag, voorkomen.

De Caravan Weight Control geeft u 100%
controle over het totale gewicht en de deellast van de individuele wielen. Met de handige
weegschaal kunt u comfortabel overbelasting en ongelijke belasting, die een negatieve
invloed hebben op het rijgedrag, voorkomen.

Caravan Weight Control werkt betrouwbaar
en nauwkeurig en is even geschikt voor
auto‘s, bestelwagens, campers, caravans
en aanhangwagens.

Caravan Weight Control werkt betrouwbaar en
nauwkeurig en is even geschikt voor
auto‘s, bestelwagens, campers, caravans
en aanhangwagens.

Drie meetprogramma’s voor:

Drie meetprogramma’s voor:

1. Caravan met enkelas en neuswiel

1. Caravan met enkelas en neuswiel

2. Caravan met dubbelas en neuswiel

2. Caravan met dubbelas en neuswiel

3. Camper

3. Camper

CARAVAN WEIGHT
CONTROL

CARAVAN WEIGHT
CONTROL

Maximale belasting

Maximale belasting

Wiel:
1.500kg
Neuswiel: 450kg

Wiel:
1.000kg
Neuswiel: 450kg

Bekroond met de „Goldenen C“ van
de Duitse Camping- en Caravanclub e.V. (DCC)
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Voertuigweger

Caravan klemspiegel

Set van 2 spiegels, een
houder en afstandsbediening
528-1000

Set van 2 spiegels met vlak glas
528-290000

MIRROR
CONTROL

SPEED FIX
MIRROR
Set van 2 spiegels met convex glas
528-292000

Uitvoering met 1 spiegel,
houder en afstandsbediening
528-1100

Set van 2 spiegels met convex glas
met dode hoek
528-293000

Set van 1 spiegel, zonder
houder en afstandsbediening
528-1109
Met de Mirror Control kunt u de opzetspiegels
via de afstandsbediening aan uw individuele
wensen aanpassen, comfortabel vanuit
het interieur van uw voertuig. Door de
geïntegreerde stroomvoorziening en de
draadloze afstandsbediening hoeven er
geen kabels voor de stroomvoorziening of
besturing te worden aangelegd.

including
safety stripes

Maximale belasting
Stroomvoorziening
spiegel:
elk 9 V
Afstandsbediening: 2 x 1,5 V, Type AAA (Micro)

Het optische uiterlijk van de Speed Fix Mirror
sluit perfect aan bij het moderne caravanontwerp, alsmede bij de huidige fraaie stijl
van trekauto’s. De hoogwaardige spiegel
wordt gekenmerkt door een bijzonder aërodynamisch ontwerp, dat niet in de laatste
plaats de trillingen tijdens het rijden tot een
minimum beperkt.
Het innovatieve bevestigingssysteem met
gepatenteerde scharnierknop biedt niet
alleen de meest flexibele bevestigingsmo-

gelijkheden, maar maakt ook de installatie
kinderspel en snel. De montage is naar
keuze aan de boven- of onderkant van de
autospiegel mogelijk. De hoogwaardige
klemspiegel is geschikt voor bijna alle gangbare autospiegels.
De spiegel komt overeen met de
wettelijke E-normen.
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eenvoudig · snel · universeel

HANDY MIRROR

Caravan

OPZETSPIEGEL
Er zijn verschillende versies van
opzetspiegels met conventionele
verstelling beschikbaar voor de montage
op bijna alle gangbare autospiegels:

ECE-gekeurd

Opzetspiegel

Snelsluitsystem

XL

HANDY

met “Handy” snel-sluitsysteem
528-286691

Innovatiever, flexibeler en eenvoudig te
hanteren snel-sluitsysteem voor snelle montage en
demontage van de Handy Mirror serie.
528-2866900

ECE-gekeurd

ECE-gekeurd

Opzetspiegel

Opzetspiegel

STANDARD

SUPER

met extra grote beugels voor
verschillende spiegelgroottes

vooral geschikt voor voertuigen
met grote, sterk gebogen autospiegels.

ECE-gekeurd

Set à 2 stuks

528-285560

Per stuk, convex glas		

528-285550

Opzetspiegel

Per stuk		

528-285561

Per stuk, vlak glas		

528-285555

XL EXTENDED
met “Handy” snel-sluitsysteem
voor bredere caravans
528-286692

ECE-gekeurd

ECE-gekeurd

Opzetspiegel

XL SUPER FLEX
met “Handy” snel-sluitsysteem
Bevestigingssysteem voor grotere autospiegels
528-286693

ECE-gekeurd

Opzetspiegel

Opzetspiegel

STANDARD

STANDARD

passend op alle voertuigen. Bij niet gebruik kan de
bevestiging op de autospiegel blijven zitten.
De spiegelkop met stang kan snel eneenvoudig
aangebracht en weer verwijderd worden.

vooral geschikt voor voertuigen met
grote spiegels, bijv. busjes of terreinwagens

Set à 2 stuks, vlak glas

528-285574

Set à 2 stuks, convex glas

528-285572

Per stuk, vlak glas 		

528-285584

Per stuk, vlak glas		

528-285571
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AFVALWATERTANKREINIGER
5-IN-1

BOORDELEKTRONICA

1012016

5-in-1 reinigingsproduct. Reinigt de schoonwatertank, waterleiding, kraan, afvalwaterbuis en
afvalwatertank van caravan, camper of boot. Toe te
passen na de winterstop of als het watersysteem
een paar weken niet gebruikt is geweest.
Gebruiksaanwijzing:
> Doseer 0,5 liter product in de verswatertank.
> Vul de tank verder met water totdat deze vol is.
> Plaats de tank terug en plaats de pomp terug.
> Draai één kraan open. Zodra er blauw water
uitkomt, kraan sluiten.
> Herhaal dit met alle kranen, warm en koud.
Vergeet de douche niet.
> Laat het product inwerken:
> voor een tank van 25 liter : 1 uur
> voor een tank van 50 liter : 2 uur
> voor een tank van 75 liter : 3 uur
> voor een tank van 100 liter : 4 uur
> Na deze inwerktijd één kraan opendraaien tot de
watertank leeg is.

JUMBO FOOT
Ook geschikt voor de nieuwe ALKO steunen
Set à 4 stuks
533-200110

Meer comfort en veiligheid. Daarop
kunt u vertrouwen: elektrische
voeding en -regeling door REICH.

>
>
>

>
>
>

De verswatertank hierna goed spoelen en
opnieuw met water vullen.
Plaats de pomp terug en draai de kraan open.
Zodra er geen blauw water meer uitkomt, kan
het water gedronken worden. Herhaal dit bij alle
kranen, warm en koud. Vergeet de douche niet.
Om te controleren of het water weer kleurloos
is, glas vullen en op een wit stuk papier zetten.
Het watersysteem is weer schoon.
Het reinigingsmiddel zit nu in de afvalwatertank.
Laat dit 2 uur staan en bij zwaar vervuilde tanks
één nacht. U kunt hierna de afvalwatertank in
het riool legen. En dit alles in één handeling.

ADAPTER VOOR
UITDRAAISTEUNEN
Voor snel uitdraaien van de steunen middels een
accu-schroefboormachine (in 2 lengtes leverbaar)
Lang 45 cm

533-200105

Kort 30 cm

533-200100

> e-control combineert voor het
eerst de functies van een elektrisch
voedings- en besturingssysteem
voor kampeerwagens met elkaar,
met de functies van een controleen bewakingssysteem voor accu’s,
watertanks, gasflessen, enz.

> In tegenstelling tot gebruikelijke
systemen is e-control een volledig
actief systeem. Dat wil zeggen,
het bewaakt zelfstandig alle belangrijke functies en informeert
de gebruiker zelfstandig over
kritische situaties.
> Zo worden bijv. de waterstanden
permanent bewaakt en de gebruiker wordt kort voor het begin van
een kritische situatie automatisch
gewaarschuwd.
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BOORDELEKTRONICA

ACCULADER
C-GO 10A
526-2070

Acculader

CHARGER U4

‘s Ochtends een warme douche in de
caravan, ‘s avonds de boel gezellig verlicht en
de rangeerhulp heeft ook al goed werk
verricht – dan kan de fut er wel eens
uitgaan. Om uw caravanreis comfortabel
te houden, hebben wij de volautomatische
lader c-Go 10A voor uw accu ontwikkeld.

Onze U4 lader is een echte allrounder en kan
worden gebruikt voor al uw hobby‘s - of u nu
een kapitein, een caravan globetrotter of een
gepassioneerde biker bent.
Een 100% lading van natte, GEL of AGM
accu‘s van 1,2 Ah tot 120 Ah worden u mogelijk
gemaakt met 0,8 A of 4 A, zodat uw accu niet
zonder sap komt te zitten.

Onze kleine energieleverancier is geschikt
voor AGM, GEL- en natte celaccu’s en kan
bovendien als 12V-stroomvoorziening
gebruikt worden. De microcontroller heeft
alles veilig onder controle. Ook is de
C-Go 10A acculader een echt lichtgewicht
en daardoor makkelijk te vervoeren.
De krekels hoort u overigens ook
ongestoord tjirpen, want geladen
wordt er zonder ventilator en fluisterstil.

Bovendien kan de U4 lader permanent aangesloten blijven op uw accu. U hoeft dus niet
onnodig te pauzeren om hem aan en uit te
schakelen. De drie selecteerbare oplaadmodi
garanderen een geleidelijke lading voor verschillende accu‘s, zelfs bij vorst en ijs.
Zelfs diep ontladen accu‘s kunnen door
de U4 worden opgeladen.

Technische gegevens
Ingangsspanning:
220 – 240 VAC, 50/60 HZ
Ingangsstroom:
0,7 A RMS max.
Accu ontlaadstroom: 5 mA max. (zonder in		
gangsspanning)
Eindspanning:
14,4 V resp. 14,7 V nominaal
Laadstroom:
4,0 A resp. 0,8 A nominaal
Rimpelspanning:
150 mV max
Accutype:
12 V loodzwavelzuur accu, 		
1,2 – 120 Ah
IP-klasse:
IP65
Hoorbare ruis:
< 50 dB SPL (getest op een 		
afstand van 0,5 m)

526-2044
> max. laadstroom: 10 A
> max. laadspanning: 14,4 V resp. 14,7 V
> Laden volgens IUoU-richtlijn
> GS-keurmerk
> TÜV
> Afmetingen: 150 x 120 x 70 mm
> Gewicht: ca. 1,3kg
Acculader

C-GO 20A
Volaumatische acculader voor AGM- en GEL-accu’s,
welke ook zonder accu als stroomvoorziening gebruikt kan worden. Gering gewicht, met ventilator,
max. laadstroom 20 A, max. laadspanning 14,4 V en
14,7 V, L 210 x B 175 x H 60 mm, gewicht ca. 1,3 kg
526-2072

Accu

Accu

REICH AGM 50

REICH AGM 75

Compacte afmetingen, gering gewicht. Absoluut
dicht en onderhoudsvrij accusysteem. Geringe zelfontlading. Grote reserve-capaciteit. Hoge cyclische
belastingen mogelijk. Geschikt voor binnen gebruik.

Compacte afmetingen. Absoluut dicht en onderhoudsvrij accusysteem. Geringe zelfontlading. Grote
reserve-capaciteit. Hoge cyclische belastingen
mogelijk. Geschikt voor binnen gebruik.
Nominale spanning 12 V, capaciteit 75 Ah, afmetingen 260 x 200 x 170 mm, gewicht ca. 24,6 kg

Nominale spanning 12 V, capaciteit 50 Ah, afmetingen 195 x 170 x 165 mm, gewicht ca. 14,3 kg.
527-0073M

527-0074L
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BOORDELEKTRONICA

ACCUBAK

ACCU-SNELVERBINDERS

H 220 x B 260 x L 420 mm
527-0100

Voor alle gangbare uitvoeringen
1221090

E-CONTROL
COMPACT

> Voor grotere kampeerauto’s
> Aansluitingen voor een veelvoud
van randapparatuur
> Veel functies
> 4 separate schakelbare uitgangen
> 4 digitale ingangen

HOOFDSCHAKELAAR

> Verlicht display
Gegevens/uitrusting

met inbouwkastje
527-00111

> Bediening via draai-druk-toetsen

zonder inbouwkastje
527-10101

> Akoestische waarschuwingssignalen
> Geïntegreerde 20 A acculader
> Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

Gewicht: 		
Stroomverbruik zonder/met display:
(zonder ingeschakelde
randapparatuur)
Max. laadstroom opbouwaccu:
Max. laadstroom voertuigaccu:
Omgevingstemperatuurbereik:
Garantie: 		

ca. 3 kg
250 µA / 5 mA

20 A
6A
-10 tot +60 °C
2 jaar
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E-CONTROL
BASIC

> Voor kleine tot middelgrote kampeerauto’s
> Aansluitingen voor de
belangrijkste randapparatuur
> Basisfuncties van de E-Control
> 2 digitale ingangen
> Verlicht display
Gegevens/uitrusting
> Bediening via 4 toetsen
> Akoestische waarschuwingssignalen
> Geïntegreerde 20A acculader
> Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

Gewicht: 		
Stroomverbruik zonder/met display:
(zonder ingeschakelde
randapparatuur)
Max. laadstroom opbouwaccu:
Max. laadstroom voertuigaccu:
Omgevingstemperatuurbereik:
Garantie: 		

ca. 3 kg
250 µA / 5 mA

20 A
6A
-10 tot +60 °C
2 jaar
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