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• Krachtig
• Snelste, 13,8 mtr/p.min.
• Duurzaam (RVS)
• Zeer gebruiksvriendelijk
• Unieke wegrijdbeveiliging
• Gewicht 35 kg

CY

CMY

K

SimPark is actief op het gebied van
movers voor zowel de recreatie als
voor de professionele markt.
Simpark biedt voor het manoeuvreren
van een caravan of trailer de meest
eenvoudige oplossing.

De mover is geschikt voor
caravans en trailers tot een
maximaal gewicht van 2200 kg.
Voor professionele toepassingen
heeft SimPark de XHD uitvoering,
geschikt voor een maximaal
verplaatsbaar gewicht van 3300 kg.
(verkoopwagens)

www.simpark.eu

De slow-start/slow-stop bediening
(starten
en
stoppen
zonder
schokken) is hoofdzakelijk ontwikkeld
om de krachten, die de mover
genereerd, geleidelijk over te brengen
op het chassis van de caravan. Het
doorbuigen van het caravan chassis
wordt hiermee tot het minimale
beperkt. U kunt uw caravan of trailer
tot op de millimeter nauwkeurig
verplaatsen en kunt u aankoppelen
zonder schade aan de achterbumper te
veroorzaken. De meest belangrijkste
eigenschap, met betrekking tot de
veiligheid,
heeft
de SimPark
Easymatic-E
mover
een unieke
"wegrijdbeveiliging" die het wegrijden
met aangedrukte
aandrijfrollen
onmogelijk maakt.
De SimPark is mede door deze optie
de veiligste mover op de markt.
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Easymatic-E
Het aandrukken van de aandrijfrollen op de banden gaat bij de Easymatic-E geheel automatisch.
Twee elektrische actuators zorgen ervoor dat de aandrijfrollen binnen 10 sec. op de banden gedrukt worden.
De Easymatic-E is voorzien van een unieke wegrijdbeveiliging die het onmogelijk maakt om met aangedrukte
aandrijfrollen weg te rijden. Zodra de caravanstekker in de trekhaakcontactdoos wordt gestoken, gaan de
aandrijfrollen automatische van de banden af.

XHD max. 3300 kg
De XHD is de Extra Heavy Duty uitvoering van de SimPark.
Deze heeft een andere overbrengingsverhouding die het maximale verplaatsbare gewicht verhoogd naar 3300 kg.
De snelheid van de mover zal, door de aangepaste verhouding, veranderen van 13,80 naar 7,55 meter/minuut.

Sencell Gold LiFePo4 licht gewicht accu
De Sencell Gold Lithium accu’s hebben de volgende eigenschappen.
• Hoge kwaliteit Prismatic cellen
• Kunnen uitgewisseld worden met de standaard lood/zuur accu
in caravans voorzien van een 12 volt boord systeem
• Kunnen opgeladen worden met een standaard acculader
• Opladen via een zonnepaneel of de auto is mogelijk
• Verkrijgbaar in 20 Ah. en 30 Ah. capaciteit
• Gewicht resp. 3.2 en 4.2 kg
• Wordt geleverd inclusief oplader en montagemateriaal
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Sencell accu Tray
Deze handige accu Tray zet de accu aan de vloer vast met één klik.
Met een druk op de knop haalt u de accu en acculader er weer uit.
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3-Way acculader
Deze SimPark acculader heeft de volgende oplaadkeuzes:
Lood/zuur, AGM, GEL
Voeding: 220-240 VAC
Uitgaande voltage: 14.2-14.8 VDC +/- 0.2 V
Uitgaande stroom: max. 15 Amp.
Vermogen: 360 W
Druppelstand VDC: 13.6 - 13.8
Druppelstand ADC: 0.6 Amp.
Gewicht: 1.2 kg

Storingsvrij draadloos achteruitrij camerasysteem
Monitor:
7 inch met een resolutie van 800 x 480
Video systeem PAL/NTSC
Hoek H60 - V45 graden
Bereik 30-80 meter
Voeding 12 - 32 volt
Parkeerassistentie lijnen

Camera:
Waterproof IP 66
Systeem PAL
LED 18 pcs
Resolutie 420 TVL / Pixel 628 H
Hoek H120 - V90 graden
Voeding 12 - 32 volt

Voor meer informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact op nemen met:
Carmo B.V. - Zilverstraat 104 - 2544 EL Den Haag - T. 070 415 1779 - www.simpark.eu

