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Innovatiivisia Varusteita
yli 40 vuoden ajan
Vuodesta 1969 on perheyhtiö Linnepe kehittänyt varusteita teräksestä ja alumiinista matkailuajoneuvo ja -mitä useimmat eivät tiedä- Tuotteita käsityöhön, teollisuuteen ja katastrofisuojaukseen.
Sitoutumisemme ´made in Germany’ henkeen ajaa kehitystyömme kompromissittomuuteen ja

laatuun, korkeasti koulutetun henkilökuntamme vuosien kokemus kiteytyy Linnepe tuotteissa.

Liikkuva elämä on intohimomme, jonka yhtiön johto jakaa monien muiden kanssa. Meidän kokemuksemme yhdistettynä asiakaskokemuksiin virtaa kaikkiin Linnepe tuotteisiin tuottaen täydellisyyden ja tehokkuuden jokaista yksityiskohtaa myöden.
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YRITYS
Valmistettu Saksassa

Missio: innovaatiot,
tarkkuus, laatu
Yrityksen perustan loi Kurt Linnepe yli 40 vuotta sitten kehittäessään innovavisen
tukemisratkaisun painuneiden
rakennusten pelastamiseen.

Yrityksemme täyttää vaativat DIN ja ISO 90012008
sertifiointistandardit jotka edellyttävät jatkuvan prosessin mukaista vuosittaista uusintatarkastusta ja kunkin tarkastuksen jälkeistä uusintasertifiointia jonka
saaminen edellyttää että toiminta ja dokumentaatio
täyttää vaatimukset.

Apurungot, telineet, ..yrityksen
innovatiivisten
tuotteiden luettelo on
pitkä ja jatkaa tasaista
kasvuaan toisen sukupolven aikana.
Matkailu on yrityksemme innostuksen lähde. Suurin
osa henkilöstöstämme on karavaanareita ja siksi
ymmärtävät harrastajien tarpeet. Tämä näkyy tuotteittemme monipuolisuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä.

Asiakkaanamme hyödyt sertifioinnistamme joka
osoittaa sitoutumisemme korkeaan laatuun ja hyvään
palveluun. Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti ja laatua valvotaan jatkuvasti tuotteittemme
luotettavuuden takaamiseksi.

Korkeista standardeistamme hyötyvät karavaanariasiakkaittemme lisäksi myös pelastus ja palolaitokset sekä Saksan liikenneviranomaiset (TWH) jotka vaativat järjestelmiltä virheetöntä toimintaa kaikissa
tilanteissa, jopa satojen pelastustehtävien jälkeen.
Scattolinin yhteistyökumppanina asennamme lavarakenteita, matalalattioita ja vetokoukkuja useisiin
hyötyajoneuvoalustoihin.

Lukemattomat ihmiset luottavat tuotteisiimme joka
päivä, jonka vuoksi olemme ottaneet tehtäväksemme tuottaa tarkkuusosia, huippulaatua ja innovatiivisia varusteita.

Made in
Germany
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Suunnittelun ja tuotannon
saumaton yhteistyö
Menestys ei ole sattumaa.Uskomme että innovatiivisten ja laadukkaiden tuotteiden valmistus vaatii yrityksen kaikkien yksiköiden yhteistyötä.
Suorat yhteydet sekä nykyaikainen kommunikaatio,
suunnittelu – ja tuotantomenelmätmahdollistavat
poikkeuksellisen korkean innovointi – ja laatutason
kaikissa tuotteissamme. Tämän lisäksi yhdistämällä
suunnittelun ja tuotannon Ennepetol tehtaallamme
pystymme tehokkaisiin tuotemuutoksiin ja parannuksiin suoraan tuotannossamme tehokkaan testauksen jälkeen. Samalla se mahdollistaa custom tuotteiden valmistuksen kaikissa tuoteryhmissä.
Useat kehittämistämme ratkaisuista ovat muodostuneet standardeiksi monilla alueilla.Esimerkiksi matkailuautot Linnepen ilmajousituksella nähtiin ensim-

In the Readers’ Choice Awards
of leading motorhome and caravan
magazines we have consistently been voted
in the top rankings for several years now –
and it’s fair to say that we are rather chuffed
about it. Thank you to all our wonderful
customers for your votes and support.

mäisen kerran 80 luvulla jolloin ne edustivat mukavuuden huippua joista ajoista niitä on kehitetty edelleen vastaaman tämänpäivän vaatimuksia.
Monissa asiakastapahtumissa hakeudumme aktiivisesti keskusteluun asiakkaiden kanssa luodaksemme
uusia tuotteita tai saadaksemme palautetta jalostaaksemme nykyisiä tuotteitamme jotka on suunniteltu
lunastamaan asiakkaan odotukset joka päivä.

Hyödynnämme edistynyttä CAD ohjelmistoa valmistaaksemme tuotteita äärimmäisen vaativiin olosuhteisiin.

Linnepe luettelossa on useita QR
koodeja joiden avulla löydät lisätietoja
tai tuotteeseen liittyvän videooppaan.
Tiedot löytyvät myös nettiosoitteestamme www.linnepe.eu
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THE COMPANY
Valmistettu Saksassa

Sataprosenttinen asiakastyytyväisyytemme perustuu
nopeaan asiakasvastineeseen niin tilaus- kuin toimitusasioissakin .
Toimintojen yhteensovittamisen ja riittävän varastotason ylläpidolla takaamme nopeat toimitusajat tärkeimmille komponenteille sekä huippulaadun kaikessa palvelussamme.
Meidän kauttamme löydät varaosat myös vanhempiin kuljetustelineisiin, vetokoukkuihin ja alustakomponentteihin.
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AJONEUVOTEKNIIKKA
Ajomukavuuden ehdoilla

ajalla, siksi Linnepe tarjoaa erikoisjousitusjärjestelmiä, jotka on optimoitu ajodynamiikan mukaan. Kaikki järjestelmämme varmistavat korkeimman mahdollisen turvallisuustason, joten sinä voit nauttia ainutlaatuisesta ajokokemuksesta.

Mukavuus ja Turvallisuus
Mihin tiesi viekään

Lisäilmajousijärjestelmät

Retkikalusteet, Grilli, vaatteet, varusteet,
tuore vesi – Liikkuessasi matkailuautolla, mahdollisesti lastaat
auton suurimpaan sallittuun kuormaan (ja joskus jopa yli). Ajodynamiikkaan vaikuttaa hyötykuorman
lisäksi koko ajoneuvorakenteen
paino.

Ilmajouset asennetaan taka-akselille lisäjouseksi alkuperäisen akselin ja rungon väliin. Haluttu ajokorkeus
voidaan säätää ilmanpaineella kuorman vaihdellessa, joka auttaa saavuttamaan optimoitu etupyörien
pidon, vähentynyt sivutuuliherkkyyden ja loistavan
ajovakauden.

Täysilmajousitusmukavuus
Ajaminen äärirajoilla

Täysilmajousitus kaksi kanavaisena taka-akselille tai
4 kanavaisena etu- ja taka-akselille on ylivertainen
mukavuudeltaan vertailtaessa muihin vaihtoehtoihin.

Matkailuautot lähes poikkeuksetta on rakennettu hyötyajoneuvoalustoille. Jousitusjärjestelmät on tehty
vaihteleville kuormille tyhjän ja täyden kuorman välille, mutta ei ”jatkuvalle kuormalle” kuten matkailuautoissa. Mukavuusvarusteet ja korirakenne aiheuttavat sen, että matkailuautojen tyhjän ja las tatun
kuorman välinen ero on hämmästyttävän pieni, tuloksena alkuperäinen jousitus painuu jatkuvan kuorman
vaikutuksesta, joka johtaa ennenaikaiseen jousituksen väsymiseen. Vielä huonompi asia, matkailuauton korkea painopiste johtaa merkittävään keinumiseen ja epävakauteen, aiheutuu alustarakenteelle erittäin suuria kuormituksia. Jousituksen väsymisen seurauksena aiheutuu lisääntyviä kuormituksia, jotka
ruokkivat kiihtyvällä tahdilla ajovakauden ja turvallisuuden heikentymistä, joita ei itse helposti huomaa
ajomukavuuden heikentyessä. Tämä on tärkein syy
jousituksen heikentyneeseen toimintaan ennen kuin
se itseasiassa kärsii painumisesta.

Täysilmaversiot ovat täysautomaattisia ja niillä on
vähäinen huoltotarve. Laajatilavuuksisilla ilmajousilla korvataan alkuperäiset jouset. Järjestelmä säätää
ilmajousitusta suhteessa kuormaan pyörä kohtaisesti. kuorma mitataan useita kertoja sekunnissa ja painetta muutetaan ilmajousissa, jos pyöräkuorma muuttuu. Tämä tarkoittaa, että auto ei nyökähdä, vaikka
kuorma olisi asetettu epätasaisesti. Kuljettaja voi
säätää kaukosäätimestä ajoneuvon korkeusasetusta
ja esimerkiksi optimoida maavaran sekä takajousituksen korkeuden.

Optimi ajoturvallisuus ja mukavuus
Ajoturvallisuus on sitä tärkeämpää mitä enemmän
aikaa vietät tienpäällä. Matkailuauton alkuperäinen
jousitus on suunniteltu kantamaan kuormaa ei
niinkään tarjoamaan matkustusmukavuutta . Tiedossa on, että keskiverto matkailijalla on korkeammat
vaatimukset mukavuudelle kuin tavara-auton kuljett-

Made in
Germany
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AJONEUVOTEKNIIKKA
Kierrejouset
Etujousitus

Etujoustintuki
Perushyötyajoneuvoalustoille rakennettujen matkailuajoneuvojen ovat usein matalia etuosasta. Tämä ei
koske ainoastaan vanhempia malleja. Monet uudet
ajoneuvot tulevat etuosan madalluksella. Tämä on
mahdollisesti hyödyllistä tavarankuljetusautoissa, se
aiheuttaa kuitenkin epämukavuutta matkailuautossa.
Esijännityksen vaikutus alkuperäiseen kierrejouseen
on suhteettoman suuri johtuen matkailuauton painosta. Epätasaisella tiellä ajettaessa teräsjousi saavuttaa liian nopeasti rajat aiheuttaen läpilyöntejä koriin ja ohjaamoon. Lienee tarpeetonta sanoa että vaimentimet eivät pysty vaimentamaan jousituksen vajoamista. Pitkässä juoksussa väsyneet etujouset aiheuttavat merkittävää ajomukavuuden heikkenemistä ja
heikentävät ajoturvallisuutta.

Linnepe kierrejouset ovat edullinen, lähes kulumaton ja huoltovapaa päivitys olemassa oleviin jousiin
ja helposti ammattiasentajan asennettavissa. Erikoisteräs varmistaa vahvuuden ja joustavuuden useiksi vuosiksi eteenpäin.

Enemmän mukavuutta,
enemmän turvallisuutta
Me tarjoamme yksinkertaisen ja suoraviivaisen ratkaisun matkailuautoihin Fiat Ducato alustalla, joka
parantaa mukavuutta ja turvallisuutta. Linnepe kierrejouset ovat vahvistettuja teräsjousia, jotka korvaavat alkuperäiset jouset joustintuissa, ja ne nostavat
etupäätä jopa 80 mm haluttuun jousituskorkeuteen.
Korkeampi esijännitys lisää merkittävästi kuoleentumista. Etuakselisto pystyy taas vastaamaan epätasaiseen tiehen, jolloin ajomukavuus ja turvallisuus
paranevat.
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Progressiivinen suhde

Kuorman painuma käyrä

Määränpäästä riippuen matkailuautot eivät ole
täyteen pakattuja, siksi spesialistimme ovat suunnitelleet teräsjousen, jossa on progressiivinen suhde.
Jousessa on perussuhde joka nostaa etupään vaaditulle tasolle, antaen hyvän ajotuntuman lastaamattomassa ajoneuvossa. Jokaisen jousikierroksen
yksilöllinen sijainti lisääntyvällä etäisyydellä lisää jousituksen jäykkyyttä kokoon puristettaessa, pitäen
etupään ylhäällä.

Kuorma

Progressivinen

Lineaarinen

Painuma

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Kierrejousen oikeaoppinen asennus
Varmistu aina oikeasta akselikuormasta jousitusmuutoksia tehdessä ja ensisijaisesti kuormitus ajoneuvon ollessa lastattuna ajokunnossa. Fiat Ducatoon on
valittavana kolme erilaista Linnepe kierrejousta, jotka

antavat saman mukavuustason ja pitkäikäisyyden.
Vertaa kauppiaan suosituksia jousitusta valittaessa
matkailuautoosi.

Ilman Linnepe etukierrejousia

Varustettu Linnepe etujousilla

KIERREJOUSIEN

TUOTETIEDOT

Kierrejousi etuakselille Malli LCS 3,0
Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

lähtien VM 2006

Chassis model 30 Light

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

lähtien VM 2006

Chassis model 33 Light

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

lähtien VM 2006

Chassis model 35 Light

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

lähtien VM 2006

Chassis model 35 Heavy

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

lähtien VM 2006

Chassis model 35 Heavy

Kierrejousi etuakselille Malli LCS 4.0
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ALUSTATEKNIIKKA
ilmajousitus
AirLift & AirLift Maxi
engineered by

Taka-akselin
vahvistaminen
Huomattavan suuri peräylitys, taka tavaratila tai
kuormateline takana aiheuttaa merkittävää kuormaa taka-akselille. Linnepe ilmajousitus on suunniteltu huomioiden kuljettajaa sekä matkustajia, tukien alkuperäistä jousitusta, se parantaa olennaisesti
ajomukavuutta ja turvallisuutta. Lisäilmajousitus on
erinomainen erityisesti raskastakaosaisille matkailuautoille tai ajoneuvoille, joissa on pitkä akseliväli tai
peräylitys.
Linnepellä on pitkä kokemus lisäilmajousitusten
valmistamisesta, yli 30 vuoden ajan ja se on ensimmäinen matkailuautojen lisäilmajousivalmistaja
Euroopassa. Linnepen voidaan sanoa tuottaneen
eniten myydyt lisäilmajousisarjat Euroopan markkinoille.

AirLift – kaikkiin yleisimpiin matkailuajoneuvoihin yksikkö renkailla
Matkailuautoihin kehitetyt rullaavilla palkeilla
toimivat Linnepe AirLift sarjat on suunniteltu yhteistyössä johtavan ilmajousivalmistaja Contitechin kanssa. Järjestelmä toimitetaan yhdellä painemittarilla ilman kompressoria. Tällä sarjalla voidaan kokonaispaino
korottaa 3.850 kiloon asti. (Huomioi Suomen
Lainsäädäntö). Lisävarusteena saatavana kompressori kahdella mittarilla.

Täydellinen asento
AirLift Maxi – raskaisiin ajoneuvoihin
yksikkö- ja paripyörillä

Linnepe AirLift jouset lisäävät merkittävästi kantavuutta, sallien kuljettajan säätää perän oikealle korkeudelle tai säätää maavaraa kallistuksen mukaan.
Kompressorilla (vakiona AirLift Maxi) Linnepe lisäilmajousisarjoja voidaan ’lennossa’ säätää kojelaudan
käyttöpaneelista . Perää voidaan nostaa tai laskea
vain nappia painamalla.
Linnepe lisäilmajousisarjoilla voidaan lisätä kantavuutta, jolloin koknaispainoa ja kantavuutta voidaan
lisätä. (Kysy erikseen Suomen lainsäädäntö). Saadaksesi lisätietoa tai apua asennukseen käänny Suomen Vaunuosa neuvonnan puoleen.

Mikäli haluat parantaa matkailuautosi jousitusta ovat Linnepe AirLift Maxi ilmajouset edullinen ratkaisu, joka parantaa
ajomukavuutta ja turvallisuutta. Korkealaatuiset Linnepe AirLift Maxi sarjat
ovat saatavana joko 6 tai 8 tuumaisella
ilmajousivaihtoehdolla. Suuritilavuuksiset
palkeet eivät petä suurellakaan kuormalla. AirLift Maxi
on saatavana kaksipiirisellä kompressorilla ja paneelilla aina 7,500 kg ajoneuvoihin asti. Saat lisää kantavuutta jopa 2,500 kg / ilmajousi, nämä sarjat ovat
todellisia voimanpesiä.

Ilman Linnepe ilmajousia

Oikea ajokorkeus Linnepe ilmajousillla
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yksi vai kaksimittarinen
ohjausjärjestelmä
Linnepe AirLift on saatavana yksi tai kaksimittarisella ohjausjärjestelmällä. Yksimittarinen ohjausjärjestelmä toimii molempien ilmajousien kanssa saman
aikaisesti ja sisältää mittarin (vakio) yhdellä viisarilla sekä tyhjennysventtiilin. Viisari näyttää paineenmuutokseen molemmissa takailmajousissa ja tasaa
paineen molemmissa jousissa. Kaksoispaneelijärjestelmä toimii kahdella erillisellä piirillä ja säätää
molempia ilmajousia erikseen omilla paineilla.
Kaksoispaneelijärjestelmä mahdollistaa molempien
puolien erillisen korkeuden säädön, jolla voidaan tasoittaa toispuolista painojakaumaa ja helpottaa vir-

heellisen kuorman vakauttamista. Tämä estää rungon taipumista parantaen ajomukavuutta ja käsiteltävyyttä varsinkin vaihtelevilla kuormilla.

Linnepe Airlift ja Airlift Maxi toimitetaan valinnaisesti yksi- tai kaksipiirisellä paneelilla. Mikäli jousisarja toimitetaan ilman kompressorisarjaa, järjestelmä
täytetään erillisistä täyttöventtiileistä.
Yksipiirinen järjestelmä voidaan helposti jälkikäteen
päivittää kaksipiiriseksi. Samoin täyttöventtiilit voidaan korvata jälkiasennetavalla kompressorilla.

Optional heavy-duty
compressor for AirLift
systems
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ALUSTATEKNOLOGIA
Ilmajousitus
AirLift & AirLift Maxi

Helppo parannus
Kaikki huippulaatuiset Linnepe AirLift sarjat toimitetaan täydellisinä kaikkine osineen. Lähes kaikki lisäilmajousisarjat voidaan asentaa ilman poraamista tai
alustan muutoksia ja niiden suunnittelu mahdollistaa
alkuperäisten tehtaalla porattujen reikien hyödyntämisen. Jokainen sarja sisältää kaikki tarvittavat korvakkeet, kiinnikeosat ja ilmaputket, joten ilmajouset
ovat toimintavalmiit heti asennuksen jälkeen.
Suosittelemme ammattihenkilön tekevän asennuksen.

Vertailtaessa mekaanisiin teräsjousiin, ilmajouset ovat väsymättömät ja siten
tarjoavat jatkuvan korkean ajomukavuuden- läpi ajoneuvon käyttöiän.
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Unabhängig in die
mobile Freizeit

AIRLIFT

TUOTETIEDOT
Valmistusvuosi

Ajoneuvo
Ducato/Peugeot/Citroen 280/290

1994 asti

Ducato/Peugeot/Citroen 230/244

1995 – 2006

Ducato/Peugeot/Citroen 250

Vuodesta 2006

MB Sprinter/VW LT Ykköspyörät

Vuodesta 1996

MB Sprinter/VW Crafter Ykköspyörät

Vuodesta 2006

Ford Transit Ykköspyörät

Vuodesta 2000

VALINNAISVARUSTEET

Saatavana euroalustaisiin Ducato/Peugeot/Citroen (mallista riippuen) – lisätietoja pyydettäessä

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

AIRLIFT MAXI

TUOTETIEDOT

Ducato/Peugeot/Citroen 280/290

Vuoteen 1994

Ducato/Peugeot/Citroen 230/244

1995 – 2006

MB Sprinter/VW LT
ykkös/paripyörät

Vuodesta 1996
Vuodesta 2006

Vuodesta 2004

Ducato/Peugeot/Citroen 250/290

Vuodesta 2006

MB Sprinter/VW Crafter
ykkös/paripyörät

Renault Master, Opel Movano

Vuodesta 2010

Ford Transit
ykkös/paripyörät

VALINNAISVARUSTEET

Saatavana euroalustaisiin Ducato/Peugeot/Citroen (mallista riippuen) – lisätietoja pyydettäessä
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SÄÄDETTÄVÄT TUKIJALAT
Vakautta asumiseen

puolelta joko käyttöpaneelista tai kauko-ohjaimella.
Neljän tukijalan järjestelmä antaa parhaan mahdollisen tukevuuden sekä mahdollistaa automaattisen
tasaamisen. Sähköisten tukijalkojen nostokyky on
rajallinen, koska sähköisten järjestelmien virrankulutus kasvaa painon lisääntyessä ja siksi vaatii suurta
johtojen läpimittaa. Siksi sähköiset tukijalat sopivat
parhaiten ajoneuvoihin joiden kokonaispaino on alle
5500 kg.

Vakautta säädettävillä
tukijaloilla
Hyvä jousitus tekee ajamisesta nautinnon. Hyvälaatuiset tukijalat on suunniteltu poistamaan keinuminen ja siten poistaa huolen matkailuautosi vakauttamisesta.

Hydrauliset jalat ovat mukavin vaihtoehto. Järjestelmä toimii hydraulipumpun tuottamalla paineella, joka
ohjaa nesteen säiliöstä tukijalkoihin. Tukijalat
venyvät automaattisesti nappia painamalla ja
tasaavat autosi muutamassa minuutissa.
Hydraulijärjestelmä on hiukan monimutkaisempi asentaa, mutta järjestelmästä riippuen ne ovat riittävän vahvoja nostamaan jopa
20 tonnin painoisia ajoneuvoja.
Mikä tärkeintä on Linnepe erityisesti ohjelmoinut järjestelmät nostamaan jalat pareittain, jolla
estetään rungon vääntyminen ajoneuvoa tasoon säädettäessä. Tämä ei ainoastaan estä rungon vääntymistä vaan suojaa koko korirakennetta
vaurioilta ja lisää matkailuautosi elinikää.

Manuaalisesti …
Tukijalkoja on saatavana käsikäyttöisellä veivillä, sähkökäyttöisinä tai hydraulisina. Edulliset mekaaniset
tukijalat asennetaan taka-akselin taakse ja ne vakauttavat auton nopeasti.
Tukijaloissa on turvamekanismi, joka kääntää ne, jos
autolla lähdetään liikkeelle vaikka tukijalat ovat alhaalla ja siten estää alustan ja tuen vaurioituminen.

… Tai sitten avustettuna
Jos kahlaat märässä maassa käsikäyttöisen veivin
kanssa tukijalkojen ollessa likaisen auton alla, saatat
arvostaa sähköistä tai hydraulista apua vakauttamiseen. Sähkötukijalat ovat suhteellisen helppo jälkiasentaa matkailuautoosi, kahdella tai neljällä jalalla
alustaan, liitettynä kojelautaan sijoitettuun käyttöpaneeliin. Tukijalkoja voidaan mukavasti ohjata sisä-

Nähdäksesi useampia tukijalkasarjoja toiminnassa, skannaa QR koodi tai katso video
www.linnepe.eu tai
www.suomenvaunuosa.fi
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SÄÄDETTÄVÄT TUKIJALAT
Manuaalinen sarja
QuickLift

Erittäin tukeva
Erittäin alhaiseen hintaan
Kaikki manuaaliset matkailuautojen tukijalat pohjautuvat Linnepen jo 80-luvulla suunnittelemiin ja kehittämiin jalkoihin. ”QuickLiftiksi” kutsuttu sarja on
varmasti kehittynyt alkuajoistaan,
mutta yksi asia pysyy muuttumattomana.
Matkailuautosi
pysyy vakaana muutamalla
nopealla liikkeellä.
Manuaalinen QuickLift versio on edullinen ratkaisu
nostaa ja vakauttaa autosi takaosa nopeasti. Jalat
tulevat aina pareittain ja ovat helposti jälkiasennettavissa mallikohtaisten kiinnikkeiden avulla. Patentoidun rakenteen ansiosta QuickLift jalat kääntyvät
alas maahan sekunneissa tullessasi paikalle ja kiertämällä muutaman kierroksen mukana tulevalla kammella saat ajoneuvon tasattua tarkalla säätömekanismilla.

Made in
Germany

Varmistettua turvallisuutta
”Vahinko ei tule kello kaulassa” – meillä on niin kiire
siirtyä seuraavaan paikkaan ja unohdamme tukijalat.
Onneksi se ei ole iso juttu Linnepen QuickLiftien kanssa! Integroidun turvamekanismin avulla tukijalat taittuvat alta pois lähdettäessä aiheuttamatta vauriota
alustalle tai tukijaloille.

Et pysty tänä päivänäkään löytämään markkinoilta
nopeampaa manuaalista sarjaa.
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Tarkkuutta pienimmissäkin
yksityiskohdissa

Vaikkakin kaikki tukijalkamme suunnitellaan tarkkojen ja yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti, jokainen osa on jatkuvan tarkkailun ja testaamisen alla
ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Se on meidän vakuutumme teille, että kaikki tuotteemme ovat taatusti
virheettömiä ja toimivat jouhevasti niin kauan kuin
matkailuautollasi liikutaan.

Olemme valmistaneet Ennepetalissa QuickLift tukijalkoja jo yli 30 vuotta. Takatukijaloilla on kovat olosuhteet jatkuvasti muulloinkin kuin tuettaessa. Suolavesi, pöly, kura ja loska – joka kerran kun matkailuautoa liikutetaan, altistuvat tukijalat vauriolle ja kuitenkin niiden on toimittava aina jouhevasti.

Kaikki tuotteemme täyttävät tiukat laatuvaatimukset. Varmistaaksemme toimitustemme jatkuvan huippulaadun, jokaisen osan laatu ja toimivuus tarkastetaan kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta.

TUOTETIEDOT
• Maksimikapasiteetti per jalka 500 kg

• Kokonaispaino: noin 8 kg

• Maksimiliikerata 500 mm

• Toimitetaan veivin kanssa pareittain

• Vaadittava asennuskorkeus noin 200 mm

• Soveltuvat kiinnikkeet suosituimpiin matkailuautoihin

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin
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SÄÄDETTÄVÄT TUKIJALAT
Sähkökäyttöiset
AutoLift

Made in
Germany

Automaattinen
vakautus ja taso
Mikäli haluat saapua määränpäähäsi ja tukea matkailuautosi ilman sähläystä käsikäyttöisten tukijalkojen kanssa. Varsinkin sään ollessa heikko, Linnepe
AutoLift helpottaa Sinua, paina vain nappia.
Neljä vahvaa moottoria auttavat sinua vakauttamaan
auton vain yhdellä napin painalluksella ja mikä parasta, automaattisesti tasaavat ajoneuvon oikeaan asentoon (Riippuen tukijajalkojen liikeradasta). Ei enää painimista kiilojen kanssa auton tasoon ajamisessa. Linnepe AutoLift on galvanoitu toimintavarmuuden
vuoksi ja siinä on vesitiiviit moottorit. Ne toimitetaan
joko 2 jalan sarjoina taakse tukemiseen tai 4 jalan
sarjoina, jolloin saavutetaan huippumukavuus. 12 Voltin tukijalat on helppo asentaa kaikkien suosittujen
ajoneuvojen alustoihin, tarvitaan vain 33 cm asennusetäisyys.

… Napin painalluksella
Kytkettyäsi ohjauspaneelin päälle,
voit mukavasti käynnistää automaattisen tasaustoiminnon tai kaukosäätimellä ohjata jalat ylös. Kaikki muut toiminnot tehdään
ohjauspaneelin avulla.

Pikaisesti …
Linnepe AutoLift neljän tukijalansarja tarjoaa parhaan
mahdollisen käyttömukavuuden. Jokainen tukijajalka pystyy nostamaan 2000 kg kuorman. ensimmäisen napin painalluksen jälkeen, järjestelmä tekee kaiken muun itsestään, laskee kaikki neljä jalkaa alas
nopeasti ja automaattisesti tasaa ajoneuvon. Tämä
toimenpide voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti (Vain neljän tukijalan järjestelmä), kummallakin tavalla voidaan kaikki ajoneuvot aina 5.500
kg asti täydellisesti tasata ja tukea lyhyessä ajassa.
(Jollei niitä ole pysäköity melko jyrkkään mäkeen).
Älykkään ohjausjärjestelmän ansiosta tukijajalat toimivat aina pareittain estäen rungon taipumisen. Tämä
saattaisi muuten aiheuttaa korivaurioita.

Turvallisuus ensin
Oman turvallisuutesi vuoksi toimivat tukijalat vain
käsijarrun ollessa kytkettynä. Mikäli käsijarru vapautetaan tai virta kytketään päälle tukijalkojen ollessa
maassa, varoitusääni muistuttaa, että tukijalat on
nostettava ylös.
Virtakatkoksen sattuessa voidaan tukijalat nostaa
manuaalisesti ylös.

Nähdäksesi AutoLiftin
käytössä, Skannaa QR koodi
tai katso video osoitteessa
www.linnepe.eu
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Helppo jälkiasennus
Tukijalkojen lisäksi AutoLift sarja sisältää valmiiksi
kytketyn keskusyksikön, ohjausyksikön, kaukosäätimen ja kaikki tarvittavat johdot. Sarjojen pituudet kasvavat pienin välein 300 – 420mm. Nostokorkeus pysyy
muuttumattomana 180mm.
AutoLift on helppo jälkiasentaa lähes kaikkiin matkailuautoihin käyttämällä yleiskiinnikkeitä. Sarjaa tilattaessa on tärkeä varmistaa auton korin tarkka malli,
tyyppi ja alustan valmistaja. Asiantuntijamme varmistavat oikeat erikoiskiinnikkeet, jotka helpottavat
huomattavasti asennusta.

TUOTETIEDOT
• Kapasiteetti per Jalka: 2.000 kg
• Ajoneuvoille joiden max. kok.paino 5.500 kg
• Maksimi nostokorkeus 180 mm
• Maksimi virran kulutus: 12A
• Kokonaispaino noin 49 kg
• Käyttölämpötila-alue -20 C to + 50 C

VAIHTOEHDOT
AutoLift 4 sarja
Automaattinen tasausjärjestelmä 4 jalkaa
AutoLift 2 sarja
Takatukijalka sarja 2 jalkaa

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin
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SÄÄDETTÄVÄT TUKIJALAT
Hydrauliset tukijalat
QuickLift Hydraulic

Raskaiden kuormien
helppo tasaus

Nähdäksesi Hydraulisen QuickLiftin toiminnassa, Skannaa
QR koodi tai katso
video at
www.linnepe.eu

Minne menetkään, paikat ovat harvoin tasaisia, vai
ovatko? Joten kohtaat aina saman vanhan ongelman
yrittäessäsi oikaista auton pysäköitäessä. Kiilat ja tasot
ulos, aseta paikalleen ja muut toimenpiteet saadaksesi ajoneuvon riittävän suoraan. Seuraavaksi tuet
ajoneuvon, jotta se ei heilu. Ja pian samat toimenpiteet uudestaan, kun vaihdat paikkaa.

Tekniikka on samanlainen kuin sähköisissä tukijaloissa ja estää alustavauriot. Ensin kaikki tukijalat laskeutuvat maahan ja sen jälkeen ne toimivat pareittain kunnes ajoneuvo on täydellisen
suorassa.

Turvallisuus ensin
Turvallisuutesi vuoksi tukijalkoja voi käyttää vain käsijarrun ollessa kytketty. Mikäli käsijarru
vapautetaan tai virta kytketään päälle jalkojen ollessa maassa hälytysääni alkaa soimaan, jotta voit nostaa
jalat ylös ennen liikkeelle lähtöä. Mikäli pahin tapahtuu eli ohjausjärjestelmä ei ole toiminut, järjestelmä
hätätoiminto kytkeytyy ja nostaa jalat ylös.gency override that let’s you retract the jacks.

Pituussuuntainen tasaus

Huoletonta leiriytymistä
Linnepe QuickLift hydraulitukijalat poistavat sähläämisen matkailuautosi tasaamisessa. Se sisältää tukijalkaa, pumpun, öljysäiliön, hydrauliletkut ja elektroniikkayksiköt. Vain yhdellä napin painalluksella 4 jalkaa työntyvät alas ja asettavat matkailuautosi vaakatasoon niin pituus kuin sivusuuntaan. Voit suorittaa tämän toimenpiteen manuaalisesti tai antaa järjestelmä automaattisesti hoitaa integroidun tasoanturin avulla. Riippuen valituista tukijaloista ne voivat
nostaa jopa 6.000 kg per tukijalka, riittävästi jopa
18.000 kg ajoneuvon tasaamiseen.
Poikittainen tasaus
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Helppo Jälkiasennus
Jos olet harkinnut hankkia hydraulitukijalat, varmista ensin riittävä maavara tukijalkojen asennusta varten. Tukijalat toimitetaan eri mittaisina ja yksisylinterisinä tai teleskooppi versiona.

Hydraulisten QuicLift jalkojen asentaminen on vaikeampaa kuin sähköisten, mutta niillä saavutetaan
parempi mukavuus.

TUOTETIEDOT
KOKO

JA VENYMÄ

Ajoneuvon paino/
Tukijalan tyyppi

Kapasiteetti
Jalka

Min pituus
(mm)

Max.pituus
(mm)

männän liike
(mm)

5,5 t/yksitoiminen

2t

431

740

309

8 t/ lyhyt

3,5 t

495

820

325

VAIHTOEHDOT
4- Jalan järjestelmä, täysautomaattinen tasaus, pumppu öljysäiliöllä, hydrauliletkut, johdot, kontrolliyksikkö
ja käyttöpaneeli
2 t Tukijalkajärjestelmä 5,5 t ajoneuvoihin asti (noin 39 kg)
3,5 t Tukijalkajärjestelmä 8,0 t ajoneuvoihin asti (noin 52 kg)
Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin
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KULJETUSJÄRJESTELMÄT
Raskaiden kuormien
helppo kuljetettavuus

Enemmän vapautta
määränpäässä
kuljetustelineen avulla

Samaa kaavaa voi oikeastaan käyttää takalaatikoiden
kuljetuskapasiteetin laskemiseksi. Mikäli kuljetuskapasiteetti ei riitä haluat ehkä selvittää voidaanko ajoneuvomallisi päivittää. Pidä mielessä että painopisteen siirtäminen näin kauas taakse vähentää etuakselimassaa. Tällä on tavallisesti useita haittavaikutuksia. Ajoturvallisuuteen erityisesti etuvetoisissa
autoissa, etuakselimassa saattaa pudota jopa alle vaaditun minimin.
Ongelma korjaantuu helposti taka-akselille asennettavan ilmajousijärjestelmän (sivu 12) avulla joka nostaa
auton takaosaa ja siirtää painopisteen takaisin etuosaan.

Matkailuautosi on pysäköity mukavalle leiripaikalle –
nyt pääset tutustumaan alueeseen. Yhä useammat
matkailuauton omistajat käyttävät skootteria tai sähköpyörää, joiden avulla on helppo tutkia kaupunkia
tai ympäröiviä alueita ilman pysäköintiongelmia.
Tämä lisäkuorma kulkee parhaiten siihen suunnitellulla telineellä.
Telineen hankintaa suunniteltaessa on kuitenkin hyvä
ottaa huomioon muutamia asioita.

Paino
Tarkista rungon rakenne

Teline yhdessä sen kannatteleman kuorman kanssa
muuttaa huomattavasti auton painonjakautumaa.
Matkailuauto tulisi sen vuoksi ensin lastata valmiiksi ja punnita kalibroidulla vaa´alla todellinen kokonaispaino sekä etu- ja taka-akselipainot.
Voit sen jälkeen tarkistaa ajoneuvon tyyppikilvestä
jäljellä olevan sallitun kuorman. Jäljellä olevan kuorman laskemiseksi voi käyttää yksinkertaista kaavaa
joka sisältää takatelineen vipuvarren vaikutuksen,;
punnitse skootteri ja teline yhdessä (G) kerro se etäisyydellä etuakseliin (A) jaettuna akselivälillä (R). Laskelman tuloksena saat taka-akselin lisäkuorman.

Seuraavaksi kannattaa tarkistaa soveltuuko matkailuautosi runko ylipäätään skootteritelineelle. Asiantuntijoillamme on pääsy suureen määrän tiedostoja
joista löytyvät Euroopan yleisimmät matkailuautomallit varuste- ja asennustietoineen. Tämän avulla
pystymme nopeasti selvittämään mitä lisäosia tarvitaan ja siten määrittelemään tarvitaanko apurunko.

Säilyttäminen takatallissa
Mikäli sinulla on tilava takatalli, pystyt säilyttämään
kaksipyöräisesi siellä puhtaana ja turvassa. Haasteeksi
jää ainoastaan kaksipyöräisen saaminen sinne ja sen
kunnollinen lukitseminen. Kätevin ratkaisu on ajoluiskajärjestelmä, joka liukuu ulos kuten vetolaatikko
ja taittuu alas. Skootteri yksinkertaisesti työnnetään
rampille ja kiinnitetään paikalleen jonka jälkeen jousiavusteinen ajoluiska voidaan kevyesti nostaa ja
liu’uttaa takaisin talliin. Takatallitelinemallistomme
löytyy sivulta 40.

Oletetaan että telineen ja skootterin yhteenlaskettu
paino on 150 kg, akseliväli on 320 cm ja etäisyys telineestä etuakseliin on 470 cm, taka-akselin lisäpaino
on siten n. 220 kg
H=

G×A
R
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Toisin kuin muut telinejärjestelmät, meidän telineemme ovat saatavilla yleismallisina kiinnityssarjoina, jolloin niitä voidaan käyttää yhtä hyvin missä
tahansa uudessa matkailuautossa nykyisen matkailuautosi lisäksi. Linnepe telineillä on EU tyyppihyväksyntä, jonka ansiosta tuote ei vaadi rekisteröintiä.

Alumiinia teräksen sijaan:
korkea kapasiteetti –
alhainen paino

Edistyksellinen suunnittelu

Useimmat matkailuauton omistajat tajuavat pian, että
heidän matkailuautonsa hyötykuormakapasitetti ei
usein liitä telineelle. Alumiinistä valmistettu teline voi
terästä kevyempänä ja silti yhtä kestävänä
usein ratkaista tämän ongelman.

Matkailuautovalmistajat räätälöivät autojen sisätilat
asiakkaan odotusten mukaisiksi, jonka vuoksi autot
ovat usein keskenään samankaltaisia vuosi toisensa
jälkeen. Sen vuoksi ostopäätös tehdään yleensä
ulkonäön perusteella. Usein lisävarustevalmistajat
kuitenkin valitettavasti kiinnittävät huomiota ainoastaan tuotteen toiminnallisuuteen, jolloin tuote ei
näytä hyvältä ja saattaa pilata matkailuauton
ulkonäön. Linnepe tuotteiden lähtökohta on erilainen, niiden suunnittelussa otetaan johdonmukaisesti huomioon nykyaikaisten matkailuautojen muotoilu, jolloin tuloksena on tuote jossa ulkonäkö ja toiminnallisuus yhdistyvät tyylikkäästi. Tyylikkään muotonsa ansiosta lisävarusteet sopivat auton tyyliin
eivätkä näytä jälkikäteen lisätyiltä vaan autoon alunperin kuuluvilta.

Tuotteiden paikallisella kehittämisellä ja valmistamisella on useita
etuja. Suunnitteluinsinöörimme
pystyvät valitsemaan parhaiten
soveltuvat materiaalit kuhunkin tarkoitukseen ja tietävät miten pudottaa painoa ja samalla tuottaa vahvoja ja tukevia telineitä ilman kompromisseja vakauden tai tehokkuuden osalta. Kaikki Linnepe telineet ovat irroitettavia ja lähes poikkeuksetta valmistettu suolavettä kestävästä alumiinista, joten

Ratkaisut myös retkeilyautoihin
Retkeilyautojen skootteritelineiden suunnittelussa
tulee ottaa huomioon takaovet ja huolehdittava että
pääsy kaasupulloihin, kasetti wc :hen ja säilytystilaan ei esty.
Erityisesti retkeilyiautoihin suunnitellut telineemme
ovat nykyaikaisesti muotoiltuja ja autoon kiinnitettynä muodostavat tyylikkään kokonaisuuden.

huomaat niiden kuuluvan markkinoiden keveimpien
joukkoon tarjoten täydellisen yhdistelmän, joka
koostuu minimipainosta, maksimaalisesta tukevuudesta ja kokonaismukavuudesta.
Alumiinitelineiden kestävyys/painosuhde on terästäkin parempi. Kuormankantokyvyltään aina 200 kg
kantavat Linnepe kuljetustelineet ovat todella monikäyttöisiä.

Retkeilyiautoihin suunniteltu telinemallistomme löytyy sivulta 38.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Raskaiden kuormien
helppo kuljettaminen

Kuljeta raskaat pyörät kevyesti

Made in
Germany

Sähköisten polkupyörien suosio kasvaa jatkuvasti. Ne
ovat kuitenkin rakenteensa vuoksi raskaampia kuin
ainoastaan poljinvoimalla toimivat polkupyörät ja siksi
usein hieman liian painavia kuljetettavaksi pyörätelineessä. Kysymys onkin siitä kuinka tämä lisäpaino
tulisi järkevimmin kuljettaa.
Kaikki Linnepen telineet voidaan skootterin kuljettamisen lisäksi muuntaa tai varustella polkupyörän
kuljettamiseen soveltuviksi. On suuri etu että samalla telineellä voi kuljettaa raskaitakin kuormia. Pyörätelineet on yleensä mitoitettu kestämään n. 50 kg n
kuorma, kun meidän telineemme kestävät jopa yli
100kg kuormia.
Nyt voit kuljettaa useita sähköpyöriä, skoottereita ja
polkupyöriä matkailuautosi kantavuusrajalle asti.
Lisäksi telineet ovat niin matalia ettet riskeeraa selkääsi yrittäessäsi nostaa pyöriä ja mikä vieläkin parempaa, voit helposti työntää niitä ylös ramppia.

Tarkista matkailuautosi valmistajalta telineiden
lastausrajat. Nämä rajat saattavat vähentää sallittua
maksimikuormaa vaikka telineiden kantokyky sallisi
suuremman lisäpainon.

Jokainen Linnepen valmistama teline pohjautuu 40 vuoden kokemukseen alumiini- ja terästuotteiden suunnittelusta ja rakenteesta. Tämä tekee meistä telinejärjestelmäasiantuntijoita jotka
tietävät tarkalleen mikä toimii ja kuinka se saadaan toimimaan. Me toimitamme täydellisen
yhdistelmän jonka paino on minimaalinen, mutta tukevuus ja käytettävyys maksimaalinen.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Findus

Findus – the lightweight
modular rack system
Makailuautojen telineitä ei nykyään käytetä anää ainoastaan skoottereiden kuljettamiseen Polkupyrätkin on
helppo kiinnittää sopivalla ”työskentelykorkeudella”.
Lisäksi telineet on suunniteltu paljon isommalle kuormalle kuin perinteiset koriin kiinnitettävät polkupyörätelineet ja mahdollistavat useiden polkupyörien
tai jopa sähköpyörien kuljetuksen ilman riskiä löystyneiden kiinnitysten tai tukien irtoamisesta. Olemme suunnitelleet Linnepe Findus telinejärjestelmän
modulaarisena joustavana konseptin, vastaa asiakasvaatimuksia ja tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja mihin
tahansa tarkoitukseen.

Findus sopii kaikkiin yleisiin matkailuautoihin joissa
on tukeva apurunko tai Alko korirakenne. Sanomattakin on selvää että päivitämme tarpeen vaatiessa
mielellämme autosimikäli siihen tarvitaan (tukeva)
apurunko. Findus asennussarja toimitetaan täydellisenä sisältäen kaikki osat mukaanlukien telineet, kiinnittimet, valopaneelin sekä EC tyyppihyväksynnän
jonka ansiosta katsastusta tai rekisteröintiä ei tarvita.

Korkea kapasiteetti – alhainen paino
Kuten kaikissa tuotteissamme, vuosikymmenten telinesuunnittelukokemustamme on hyödynnetty Findus
sarjan kehittämisessä. Tarkoituksellinen erityismateriaalinen käyttö on tehnyt meille mahdolliseksi suunnitella täydellisesti toteutetun telinejärjestelmän joka
sisältää ainoastaan 27 kg painoisia malleja tarjoten
silti jopa 150 kg n kantokyvyn. Telinejärjestelmämme on helppo ja nopea irroittaa ja toimitetaan kolmena eri mallina.

Oikea teline kaikille
Finduksen joustavuus tekee sen erityisen mielenkiintoiseksi. Telinejärjestelmä on saatavana kahden
syvyisenä eri tarkoituksiin. Mallistasi riippuen voit
kuljettaa kaikkea yhdestä skootterista neljään polkupyörään. Ja miköli jossain vaiheessa haluat kuljettaa enemmän modulaarinen telinekonseptimme mahdollistaa laajennuksen milloin tahansa.

TOIMITTAJATIEDOT
FINDUS

FINDUS 2.0

FINDUS 4.0

FINDUS PRO

Kaikki telineet toimitetaan täydellisinä polkupyörinen/moottoripyörien/skoottereiden vaatimilla sovituksilla
Kevyt alumiiniteline yhdelle
skootterille, sisältää rampin
Paino n.28kg*
Mitat n. (LxS)
2000 x 490 mm

Kevyt alumiiniteline kahdelle
polkupyörälle, sisältää kaksi
pyörätelinettä

0Kevyt alumiiniteline neljälle
polkupyörälle, sisältää neljä
pyörätelinettä

Paino noin 27kg*
Mitat noin (LxS):
2000 x 490 mm

Paino noin 30kg*
Mitat noin(KxS):
2000 x 710 mm

Kevyt alumiiniteline kahdelle
polkupyörälle ja yhdelle
skootterille, sisältää kaksi
ramppia ja kaksi
polkupyörätelinettä
Paino noin 35kg*
Mitat noin (LxS):
2000 x 710 mm

Varmista matkailuautosi valmistajalta telineiden painorajat. Nämä rajat vähentävät
telineen maksimikuormaa vaikka telineen kantavuus olisi korkeampi.
*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.
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Findus
Findus malli on suunniteltu skootterin kuljettamiseksi
ja toimitetaan isolla kiinnikkeellä, kiinnitysremmeillä,
pyöräkiiloilla ja ajoluiskalla.
Sen mataluus helpottaa skootterisi ohjaamista alustalle. Leveydeyden ja korkeuden osalta tingitty kompakti teline vaikuttaa tuskin ollenkaan ajoneuvosi pituuteen.

Findus 2.0

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Findus 2.0 on ideaali kahdelle polkupyörälle tai sähköpyörille. Polvenkorkeudelle sijoitettuina pyöräsi on
helppo pakata tai purkaa vaivattomasti. Findus 2.0
toimitetaan saman syvyisenä kuin Findus ja voidaan
helposti muuntaa skootterin kuljettamiseen sopivaksi erityisen lisäsarjan avulla. Ajoluiska sähköpyöriä
varten on saatavilla lisävarusteena.

Findus 4.0
Findus 4.0 tarjoa itsessään täydellisen ratkaisun perheille. Pidemmillä tukijaloilla varustettuna se mahdollistaa jopa 4 :n polkupyörän kuljetuksen.
Sen mataluus tekee polkupyörien lastaamisen ja purkamisen kevyeksi joustavien tukien pitäessä niitä tukevasti paikoillaan. Findus 4.0 voidaan helposti varustaa skootterikiskolla ja ajoluiskalla 2:n polkupyörän
ja skootterin kuljettamiseksi.

Findus Pro
Findus Pro on tarkoitettu matkailijoille jotka pitävät
monipuolisuudesta ja ottavat mielellään matkoilleen
mukaan 2 polkupyörää ja skootterin.
Pitäisi kuitenkin huolehtia ettei 150 kg n kantavuutta
ylitetä. Painorajaan mahtuu tavallisesti 2 tavallista
polkupyörää ja yksi skootteri muttei välttämättä enää
pieni moottoripyörä. Sen kuljettamiseksi suositellaan
peräkärryä.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
SmartPort

SmartPort – Muotoilun
ja toiminnallinen
täydellinen yhdistelmä
Ne jotka uskovat että yleisteline ei ulkonäöllisesti sovi
nykyaikaiseen matkailuautoon muuttavat nopeasti
mielipiteensä SmartPort telineen nähdessään.
lisenä sisältäen kaikki kaksipyöräisen tukevaan kiinnittämiseen tarvittavat osat : 2 kiilatukea, 4 kiristyshihnaa, 2 remmiä ja yksi ajoluiska.

Linnepe insinööritiimin suunnittelema SmartPort heijastaa nykyaikaisen matkailuauton tyylillisiä yksityiskohtia ja on siksi harmoniassa ajoneuvon ulkonäön
kanssa tehden siitä todella poikkeuksellisen telineen
markkinoilla. Eikä se lopu tähän – toimitukseen sisältyy kevyt , iskunkestävästä polymeerista valmistettu
valoteline kehittyneellä LED teknologialla.

Kuten kaikki Linnepe telinejärjestelmät, irrotettava
SmartPort kiinnittyy paremminkin runkoon kuin korirakenteeseen. SmartPort kiinnittyy kaikkiin nykyaikaisiin matkailuautoihin, joissa on tukeva apurunko
ja/tai Alko-alusta ja se toimitetaan täydellisenä kaikkine kiinnitysosineen EU hyväksyttynä, joka tarkoittaa ettei erillistä katsastusta/hyväksyntää tarvita.

Tehty raskaille kuormille
kestää monenlaiset kuormat vaivatta vaikka sen omapaino on vain noin 41kg.
Monipuolisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta kaikki
pysyy kunnolla kiinni. SmartPort toimitetaan täydel-

Made in
Germany

Linnepe products are sophisticated in every detail. That’s because we don’t believe in
simply creating a product, and that’s it; we like to take this further. All our upgrades
and innovations reflect the experience that we gain ‘en route’ with our products in
the same way as they echo the suggestions of our customers.
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Smart Port lisävarusteet ja täydennysosat
Tukikaide
Smart Port tukikaide tekee moottoripyörien ja skoottereiden kiinnittämisestä helppoa, pitäen kaikki
moottoroidut kaksipyöräiset tukevasti paikallaan. Runkoon helposti kiinnitettävänä ja alustan upotusreikiin kätevästi pystytettävänä se on hyvä teline kaikille
skoottereille ja moottoripyörille.

Polkupyöräteline “Basic”

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Smart Port telineeseen sopiva “Basic” polkupyöräteline on täydellinen järjestelmä kahden polkupyörän
kiinnittämiseksi telineeseen skootterin tai moottoripyörän asemesta.

Polkupyöräteline ”Plus”
Mahdollistaa kahden polkupyörän kuljetuksen moottoripyörän tai skootterin lisäksi. Polkupyörät voidaan
kuljettaa ainoastaan yhdessä skootterin/moottoripyörän kanssa tai lisävarusteena saatavan tukitangon
avulla.

TUOTETIEDOT
SMARTPORT
Alumiiniteline yhdelle skootterille , sisältää 2 kiilaa,
4 kiristyshihnaa, 4 kiinnitysremmiä ja yhden ajoluiskan
Paino noin 41 kg*
Kantavuus 200 kg
Mitat (L x S): 1910 x 700 mm

TUKIKAIDE
Moottoripyörän ja skootterin helppoon kiinnitykseen,
varmistaa nopean ja varman kiinnityksen telineeseen

POLKUPYÖRÖTELINE
”BASIC”

POLKUPYÖRÄTUKI
”PLUS”

Kahdelle polkupyörälle,
sisältää 2 kiskoa, 1 tukikaiteen ja 2 kiinnitystukea.

Enables transport of
2 bikes and one motorcycle
or scooter, includes
2 tracks and 2 support arms

Paino noin 12 kg
Weight: approx. 6 kg

Paino noin 10 kg

*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.

Varmista matkailuautosi valmistajalta telineiden painorajat. Nämä rajat vähentävät
telineen maksimikuormaa vaikka telineen kantavuus olisi korkeampi.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Scout

Scout – tyylipuhdas
ja kevyt
Ensisilmäyksellä Linnepe Scout telineestä huomaa,
miksi tämä telineiden klassikko on niin suosittu. Selkeän SmartPort suunnittelutyylin mukainen teline tarjoaa high tech alumiinin ja tyylipuhtaan ulkonäön
yhdistettynä ainoastaan 39 kg n painoon.

Lisäosa: 2 polkupyörää mukaan
Polkupyörätuki “Plus” päivittää telineen hetkessä kahden
polkupyörän kuljettamista
varten moottoripyörän
tai skootterin kuljettamisen lisäksi.

Täydellinen soveltuvuus skootterille
Kevyesti uritettu alumiinitelineessä on iskunkestäviä
polymeeriosia, joka yhdistettynä merivedenkestävään
alumiiniin tekee Scoutista todella monipuolisen telineen tarjoten 150kg n kapasiteetin ja monipuoliset
toiminnot. Perusmallisena Scout soveltuu skootterin
kuljetukseen ja toimitetaan täydellisenä sisältäen kiinnittimen, 2 kiilaa, 3 kiristyshihnaa, kulutusta kestävän
pinnoitteen, ajoluiskan ja EU tyyppihyväksynnän.
Irrotettava telinejärjestelmä sopii kaikkiin suosituimpiin asuntoautoihin, joissa on tukeva apurunko ja/tai
Alko-alusta. Sanomattakin on selvää, että päivitämme mielellämme matkailuautososi mikäli siihen tarvitaan apurunko.

TUOTETIEDOT
SCOUT
Alumiiniteline kahdelle skootterille , sisältää 2 kiilaa, 3 kiristyshihnaa, kulutusta kestävän pinnoitteen ja ajoluiskan
Paino noin 39 kg*
Kapasiteetti 150 kg
Mitat: noin (L x S): 2000 x 550 mm

POLKUPYÖRÄTUKI ”PLUS”

LISÄOSA

Skootterin ja enintään kahden polkupyörän kuljetukseen ,
sisältäen 2 kiskoa, 2 kiinnitystukea ja 2 kiinnitystelinettä.
Paino noin 6 kg
Tarkista matkailuautosi valmistajalta telineiden kantavuusrajat. Nämä rajat rajoittavat maksimikuormaa vaikka telineen kapasiteetti olisi korkeampi.

* Ilmoitetut painot eivät sisällä ajoneuvokohtaisia sovitusosia
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
HydroLift

HydroLift – äärimmäistä
mukavuutta raskaille
painoille
Mikäli sinulla on vapaata hyötykuormaa ja tarvitset
käsinostomahdollisuuden nostaaksesi skootterisi tai
moottoripyöräsi matkailuautoosi, Hydrolift vastaa
tarpeeseesi.
Taas uutena osoituksena Linnepen vaikuttavasta
alumiinitelineosaamisesta Hydrolift on suunniteltu
tekemään raskaiden kaksipyöräisten kuormaamisesta helppoa.

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Hydraulituki
Hydrolift voidaan laskea hydraulisesti aivan maahan
asti, jotta kaksipyöräiset voidaan vain työntää alustalle. Teline on suunniteltu erityisen tukevaksi ja huolimatta sen erityisvahvoista osista ja hydraulisesta laskumekanismista se painaa ainoastaan noin 52 kg kapasiteetin ollessa 170 kg.
Teline on helppo laskea venttiilin avulla mahdollistaen kaksipyöräisen työntämisen maassa sen päälle, jolloin se voidaan kiinnittää ennekuin teline nostetaan ylös hyvin vähän poljinvoimaa vaativan hydraulipumpun avulla – TEHTY!
Kuten muihinkin telineisiimme Hydroliftiin saa lisäosia joiden avulla on mahdollista kuljettaa polkupyöriä.

TUOTETIEDOT
HYDROLIFT
Alumiiniteline yhdelle skootterille, hydraulinen laskeminen
helppoa lastaamista ja purkamista varten, monipuolinen
laite skootterin/moottoripyörän kuljettamiseksi,
EU tyyppihyväksyntä.
Paino noin 52 kg* kapasiteetti 170 kg
Mitat noin (L x S): 2000 x 600 mm
Tarkista matkailuautosi valmistajalta telineiden kuormarajat. Nämä rajat vähentävät telineen maksimikuormaa vaikka telineen kuormauskapasiteetti olisi suurempi.

*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Porto

Porto – Monipuolisuutta
sopuhintaan
Matkailuautojen omistajat osaavat arvostaa ultrakevyitä, mutta vahvoja alumiinitelineitämme. Kiitos
nerokkaiden eri vahvuisten materiaaliyhdistelmien
olemme onnistuneet pudottamaan premium telineidemme painon minimiin ilman kompromisseja vakauden osalta.
Uusi Porto telineemme kehitettiin käyttäen teräksen
ja aluminin yhdistelmää parhaan lopputuloksen
aikaansaamiseksi. Tämä on mahdollistanut parhaan
materiaalin ja hinnan kompromissin. Mikäli etsit edullista telinettä eikä sinun tarvitse huolehtia kokonaispainorajoituksesta pidät varmasti Portoa sopivana
ratkaisuna.
Kokoaminen on huomattavan helppoa ; sovita pidikkeet alustaan (vaatii että saatavilla on jälkiasennukseen soveltuva tukeva apurunko), liu’uta putket pikalukittaviin liittimiin, asemoi, poraa ja kiinnitä kevyt
nauha, menettele samoin kiskon suhteen – tehty!

Kaikki mitä teline tarvitsee
Pinnoitetun teräsrungon yhdistäminen alumiiniosiin
tarkoittaa, että noin 41 kiloisena teline saattaa painaa
hieman enemmän kuin sen kevyt alumiininen vastine, mutta siinä on kaikki mitä moottoripyörätelineeltä
vaaditaan. Teline on odotusten mukaisesti korkeaa
Linnepe laatua.
Telineen asennus on helppoa esiasennettujen osien
ansiosta. Kaikki tukiosat on valmistettu teräksestä
maksimaalisen kapasiteetin saavuttamiseksi, kun taas
kaikki liikuteltavat osat on valmistettu alumiinista,
jotta niiden päivittäinen käsittely olisi helppoa.

Irroitus ilman työkaluja
Kuten kaikki Linnepe telinejärjestelmät, Porto kiinnittyy enemmän runkoon kuin koriin. Pikalukkojen
ansiosta koko teline voidaan irrottaa ilman työkaluja
muutamassa minuutissa, mikäli sitä ei tarvita.
Porto sopii kaikkiin suosittuihin matkailuautoihin, joissa on tukeva apurunko ja/tai Alko-alusta.
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TUOTETIEDOT

Täydellinen skootterivarustus
Kapasiteetiltaan 150 kg kantava Porto on suunniteltu skootterin kuljetukseen ja toimitetaan täydellisenä
kaikkine osineen mukaan lukien EU tyyppihyväksyntä, joka tarkoittaa ettei erillistä rekisteröintiä tarvita.

PORTO
Teräs/alumiininen teline yhdelle skootterille, täydellinen, 2
kiilaa, 3 kiristyshihnaa, kulutusta kestävä pinnoite ja 1 ajoluiska.
Paino noin 41 kg*
Kapasiteetti 150 kg
Mitat noin ((L x S): 2000 x 650 mm

Teline sisältää kiinnittimen, 2 kiilaa, 3 kiristyshihnaa,
joten skootterisi on lastattu ja kiinnitetty tukevasti
hetkessä.

Selvitä matkailuautosi valmistajalta telineen kuormarajoitteet. Nämä rajat vähentävät telineen maksimikuormaa
vaikka telineiden kantokyky olisi suurempi

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Cavus

Cavus – fold -up e bike
rack for motorhomes
and vans
Me ylläpidämme vahvoja, myönteisiä suhteita matkailuautoharrastajiin toivottaen tervetulleeksi heidän
pyyntönsä ja ehdotuksensa myyntitapahtumissa,
huolloissa ja jopa puhelimessa heidän ollessaan
yhteydessä Asiakaspalvelutiimiimme, voidaksemme
ottaa ne huomioon tuotekehityksessämme. Tärkeä
varustetoive oli kokoon taittuva polkupyöräteline, joka
on riittävän tukeva sähköpolkupyörille, mutta voidaan
taittaa kasaan siististi auton taakse, jotta matkailuauto pysyy mahdollisimman kompaktina ja helposti
käsiteltävänä.

Cavus R matkailuautoon
Ratkaisumme tähän: Cavus R polkupyöräteline, vain
20kg n painoisena kevyt ja taittuu kätevän kokoiseksi. Avaa teline, taita se, lukitse taas ja...valmis !
Taitettava teline tekee myös tarpeettomaksi poistaa
teline aina kun viet ajoneuvosi autokatokseen tms.
koska se asettuu nostettuna siististi ajoneuvon takaseinää vasten.
Ja mikäli sinulla ei ole hetkeen käyttöä Cavus R telineelle, sen voi irrottaa kätevästi - ilman työkaluja.
Teräs/alumiinirakenteinen Cavus R sopii useimpiin
suosituimpiin matkailuautoihin, joissa on tukeva apurunko. Sanomattakin on selvää että asennamme mielellämme autoosi (tukevan) apurungon tarpeen niin
vaatiessa.

TUOTETIEDOT
CAVUS MATKAILUAUTO
Teräs/alumiiniteline kahdelle polkupyörälle
Paino noin 20 kg*
Kantavuus noin 70 kg
Mitat noin (L x S) ftaitettuna 2,000 mm x 340 mm
Alaslaskettuna 2,000 mm x 770 mm
Tarkista matkailuautosi valmistajalta telineiden painorajat.
Nämä rajat vähentävät telineen maksimikuormaa vaikka
telineen kapasiteetti olisi korkeampi.

*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.
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Cavus K retkeilyautoon
Mikäli etsit kevyttä sähköpyörätelinettä retkeilyautoosi
et löydä mitään parempaa kuin Cavus K. Tämä erityisesti Euro alustalle X250/X290 suunniteltu teline
tarjoaa samat ominaisuudet kuin Cavus R tarjoaa matkailuautoille ja lisäksi yhden tärkeän lisäominaisuuden.

Vedettävissä ulospäin lastattunakin
Olet juuri kiinnittänyt pyörät telineeseen kun huomaatkin tarvitsevasi jotain pakettiautosi tavaratilasta
- kuulostaako tutulta? Tämä ei ole enää ongelma,
Cavus K telineen voi lastattuna vetää ulospäin jolloin
pääset käsiksi tavaratilaan purkamatta telinettä.

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Taittele helposti kasaan
Sama yksinkertainen periaate toimii kun päätät jättää pyörät kotiin. Voit yksinkertaisesti avata telineen,
taittaa ylös ja lukita uudelleen...valmis! Taiteltu teline vie vähemmän tilaa takana, mutta pysyy kätevästi valmiina käyttöä varten.
Ja mikäli et tarvitse Cavus K telinettä vähään aikaan,
se on todella nopea ja helppo poistaa pikalukituksen
ansiosta.

TUOTETIEDOT
CAVUS

VAN

Teräs/alumiiteline kahdelle polkupyörälle
Paino : Noin 25 kg*
Kantavuus: max 70 kg
Mitat noin (L x S): taitettuna 1,750 mm x 340 mm
Avattuna 1,750 mm x 770 mm
Tarkista matkailuautosi valmistajalta telineiden painorajat.
Nämä rajat vähentävät telineen maksimikuormaa vaikka
telineen kapasiteetti olisi korkeampi.

*Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia.

37

KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Retkeilyautoihin
SlidePort/Trigger

SlidePort ja Trigger –
voittamaton kaksikko
retkeilyautoihin
Trigger ja Slide Port ovat kaksi erittäin suosittua samanlaisilta näyttävää telinettä, joita voidaan käyttää
pakettiautoon perustuvissa matkailuautoissa ja koska
tukitangot eivät ole kiinteät, telineet toimivat yhtä
hyvin korkearunkoisissa matkailuautoissa.
Mikäli sinua ei haittaa kaksipyöräisten purkaminen pakettiauton tavaratilaan pääsemiseksi,
Trigger on oikea teline sinulle. Sen mitä se käyttömukavuudessa häviää, se korvaa selkeästi painossa ja hinnassa. Slide Port on Triggerin edistyksellinen rinnakkaismalli, jossa on liukutoiminto.
stelmä kaksipyöräisten (tai muun kuljetettavan) vaivattomaan kiinnittämiseen. Vaihtoehtoisesti, teline
voidaan varustaa ”BikeSupport Plu”s lisäosilla skootterin ja kahden polkupyörän kuljettamista varten
(katso kuva s. 39 alaosassa).

Esteettömästi tavaratilaan
Boksterin suosio perustuu asiakkaiden tärkeänä
pitämään esteettömään tavaratilaan pääsyyn. Yhtä
tyylikäs kokonaan alumiinista tehty tehty ratkaisu SlidePort liukuu yhtä helposti sivulle, jopa täysin kuormattuna 170 kg painoon asti. Tämä jättää oikeanpuoleisen takaoven esiin tarjoten esteettömän pääsyn tavaratilaan, kaasupulloille tai kasetti wc:hen. Eikä
tässäkään ole vielä kaikki mitä SlidePort tarjoaa.

Helppo lastata
Huippuluokan teline vaatii tietysti hienostuneen ajosillan. Triggerin ajosillan sijaitessa telineen päällä,
suunnittelijamme ovat kehittäneet SlidePort telineeseen vieläkin toimivamman ratkaisun, varmistaen ajoluiskan siistin varastoinnin. Kun luiska ei ole käytössä se katoaa vetokiskojen avulla. (ks. Toinen kuva
sivu 39 alaosassa) siten ettei se ole aukeavien takaovien tiellä.

Tukeva kuljettaminen tasolla
Skootterit kulkevat tyylikkäillä Trigger ja Smart Port
telineillä tukevasti ja varmasti. Ohjaustankokiinnikkeellä ja lisäremmeillä kaksipyöräinen pysyy tukevasti paikoillaan, täysin ilman kiinnitystukea. Tämän suurena etuna on nopea pääsy molemmille takaoville.
Telineet on suunniteltu siten, että ovia voidaan käyttää esteettömästi, kun telineellä ei ole kuormaa – ilman
että teline rajoittaisi auton maavaraa. Molemmille
takaoville pääsee siksi esteettömästi, vaikka teline olisi
kiinnitettynä. Telineessä on Linnepen kiinnitysjärje-
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… helppo irrottaa

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Kuten kaikki Linnepe telineet, Trigger ja SmartPort
ovat helposti irrotettavissa. Ajoneuvon pikakiinnittimien ansiosta tasotelineet irtoavat ilman työkaluja.
Telineet sopivat kaikkiin suosittuihin retkeilyautoihin.
Telinesarja toimitetaan täydellisenä kahdella ohjaustankokiinnikkeellä, kahdella kiristyshihnalla sekä kahdella pyöränkiinnityhihnalla ja EU tyyppitodistuksella, jonka ansiosta katsastusta ei tarvita.

TUOTETIEDOT
Alumiiniteline yhdelle skootterille retkeilyautoihin , täydellinen 4:llä kiinnitysrenkaalla, ohjaustankokiinnikkeellä, 2:lla
2 metrin kiristyshihnalla, pyöränkiinnityhihnalla ja yhdellä
ajoluiskalla.
Sopii Fiat Ducatoon, Peugeot Boxeriin, Citroen Jumperiin,
Mercedes Sprinteriin, Volkwagen Crafteriin ja Ford Transit
pakettiautoihin.

TRIGGER
Paino noin 41 kg *
Kapasiteetti 170 kg
Mitat: noin (L x S): 1900 x 650 mm

SLIDEPORT
Paino noin 49 kg*
Kapasiteetti: 170 kg
Mitat: noin (L x S): 1900 x 650 mm
Tarkista telineen kuormausrajat matkailuautosi valmistajalta. Nämä rajat vaikuttavat telineen maksimikuormaan vaikka telineen kapasiteetti olisi suurempi.
* Painot ilman ajoneuvokohtaisia sovitusosia
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Takatalliin
SmartRack

SmartRack – off into the
rear garage
Turvallisin paikka skootterillesi ja arvokkaille polkupyörillesi on epäilemättä matkailuautosi takatalli –
mikäli siinä on sellainen. Kätevää varastointia varten
kannattaa investoida hyvään liukutelineeseen, jonka
voi vetää helposti ulos ja laskea alas lastausta varten. Tärkeä näkökohta on harkita matalaa liukutelinettä, jotta ei menetetä yhtään korkeutta jo ennestään kompaktista tilasta. SmartRack teline on suunniteltu laskeutumaan alas tavaratilan ovenkehyksen
yli – ja edellisen lisäksi siinä on selkäystävällinen tukijärjestelmä, joka auttaa nostamaan kuormatun telineen takaisin takatalliin.

Pehmeä liuku
Smart Rack mahdollistaa skootterin, useiden sähköpyörien tai polkupyörien työntämisen alustalle ja kiinnittämisen jälkeen alusta on helppo nostaa kaasujousen avulla ja liu’uttaa takaisin tavaratilaan pehmeästi pyörivillä rullilla. Se ei ainoastaan kuulosta
helpolta vaan onnistuu todella vaivattomasti.
Kiitos sen matalan rakenteen, taso ei vie enempää
kuin 10 cm korkeutta. Vakiomallisena Smart Rack
painaa ainoastaan noin 39 kg ja on suunniteltu skootterin kuljetukseen, mutta voidaan helposti varustaa
jopa kolmelle pyörälle.

TUOTETIEDOT
SMARTRACK
Alumiinitaso kaasujousilla vaivattomaan nostamiseen, erilaisia kiinnittimiä kuormaa varten, matala rakenne
tilahäviön minimoimiseksi. Sisältää: taso liukuelementillä,
1 itse lukittuva avain, 1 tukikaide, 4 kiinnitysrengasta,
4 kiristyshihnaa ja 1 kulutusta kestävä pinnoite.
Paino: noin 39kg, kapasiteetti jopa 150 kg
Mitat: noin (L x K x S) 550 x 100 x 1980 mm

40

KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Takattalliin
SmartRail

SmartRail – helposti
takatalliin

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Smart Rackin tehdessä kaksipyöräisen takatilaan
liu´uttamisesta helppoa, Smart Rail menee vieläkin
pidemmälle hoitaen koko lastauksen puolestasi. Sähköisen nostimen avulla se lastaa skootterisi takatalliin hetkessä ilman käsiä. Työnnä kaksipyöräinen
yksinkertaisesti pyörälukkoa vasten ja kiinnitä se
mukana seuraavien ohjaustankokiinnikkeiden avulla.
Ja nyt seuraa hauska osuus: Paina kaukosäätimen nappia ja katso kun skootterisi lipuu tavaratilaan. Liukulevyyn kiinnitetty 8”-16” kokoisille etupyörille soveltuva teline on kiinnitetty liukulevyyn ja nostaa sähkömoottorin ja hihnan avulla skootterin tavaratilaan
kuin itsestään. Liukulevyn etupyörä on noin 1cm korkeudella tavaratilan lattiasta.
Skootterin kiinnittäminen ohjaustankokiinnikkeiden
avulla säästää 4cm lisää tilaa korkeussuunnassa kiitos
Smart Rail telineen. Korkeudensäästö saattaa olla ratkaiseva skootterin saamiseksi tavaratalliin.
Sarja toimitetaan ohjaustankokiinnikkeellä, luiskalla,
kiinnittimillä ja yksityiskohtaisilla käyttöohjeilla.

TUOTETIEDOT
SMARTRAIL

SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Sähkötoiminen tavaratilanostin enintään 150 kg*: n painoisille skoottereille. Ei hukkaa käytännössä yhtään säilytystilaa Sisältää: Tavaratilanostin sähkömoottorilla (12V), ohjaustankokiinnike, ajoluiska, kiinnikkeet, asennusosat ja käyttöohjeet.
Paino ilman varusteita: noin 12 kg, kapasiteetti enintään
150 kg*
Mitat: noin (P x K x L); 1900 x 60 x 280 mm
Virran sisääntulo: 12 V, 7,5 A

Saatavissa myös käsikäyttöisenä
Asiakkaittemme toivomuksesta SmartLift telineen saa
myös edullisena käsikäyttöisenä versiona. Skootteri
kiinnitetään paikalleen tavaratilan ulkopuolella ja työnnetään sitten käsikäyttöisesti kiskoa myöten paikalleen ilman että ohjaustanko jumittuu. Et siis joudu
enää ryömimään tavaratilassa saadaksesi skootterin
lastattua ja ulos tavaratallista. Yksinkertaisesti nerokas ratkaisu!

SMARTRAIL

KÄSIKÄYTTÖINEN

Käsikäyttöinen tavaratilanostin enintään 150 kg :n painoisille skoottereille* Sisältää: tavaratilanostin, ohjaustankokiinnike, luiska, kiinnikkeet, asennusosat ja käyttöohjeet
Paino ilman varusteita:noin 10 kg
Kapasiteetti 150 kg*
Mitat: noin (P x K x L) 1900 x 60 x 20 mm
*Kapasiteetti riippuu ajosillan kulmasta. Mitä jyrkempi ajosilta, sitä
alhaisempi kapasiteetti. Tästä johtuen kapasiteetti saattaa olla ainoastaan noin 100 kg.
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KULJETUSTELINEET JA -TASOT
Tarvikkeet

Astinlautakiinnike- Nopea ja
turvallinen Skootterin
kiinnitys
Linnepen astinlautakiinnike* on ehkä järkevin idea
skootterin keksimisen jälkeen. Asennettuna astinlaudan yli kiinnike varmistetaan kiristyshihnalla ja kiinnityslenkeillä. Erikoisvahvat korvakkeet varmistavat
kontrolloidun kiinnityksen kaikissa tapauksissa. Jos
skootteri kallistuu toiselle puolelle, hihnaa kiristetään
vastakkaiselta puolelta. Tällöin skootteri kiinnittyy varmasti paikalleen ja ylimääräisiä kiinnittimiä ei tarvita. Astinlautakiinnike soveltuu kaikille tasolevyille ja
skoottereille, joiden astinlautatunnelin korkeus on
max. 60 mm. Kiinnikkeen paino on n. 2 kg.

Ohjaustankohihna –
Skootterien turvalliseen
kuljettamiseen
Ohjaustankohihna on yksinkertaisen nerokas tapa varmistaa skootterin tai moottoripyörän kiinnitys tasoon. Sijoita kaksi korvaketta tasoon, lenkitä hihna kiinnikkeillä tankoon ja skootterin kiinnitys on varmistettu täydellisesti.
Linnepe ohjaustankohihnat soveltuvat kaikkiin tasoihin, joihin voidaan kiinnittää mukana tulevat korvakkeet. Paino on n. 1,8 kg ja kiristysvoima 1,500 kg.

* ohjaustankohihna ja astinlautakiinnike eivät yksinään
takaa riittävän turvallista kiinnitystä- Käytä lisäksi
vähintään kahta kiristyshihnaa.
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Saatavilla olevat tarvikkeet tasoille ja telineille

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Yleismallinen etupyöräkiinnike kuljetustasoille ja kiskoille, varmistaa skootterin
pysymisen kiskolla. Etupyöräkiinnike
estää renkaan liukumisen sivuun kuljetuksen aikana.

Hihna. n 25 cm pitkä, n. cm leveä, varmistaa polkupyörön kiinnityksen kiskoon ja
varmistaa skootterin käsijarrun tasolla.

Yleismallinen polymeerikiila nahkahihnoin
sitoo kaksipyöräisen varmasti tasolle, yleiskoko 10-20”. Helppokäyttöinen, Hyvä jarrutuskyky.

Vakio kiristyshihna, n. 2m pitkä, n. 2,5 cm
leveä- Sertifioidut kiristyshihnat toimitetaan
kuljetustasojen mukana.

Taittuvavartinen varsi, jossa pika nappisäätö, varmistaa skootterin kiinnityksen.

Liukupalat ruuvilla tai kiristysrenkaalla sopivat kaikkiin Linnepe kuljetustasoihin.

DogSitter – pitää kaiken
paikallaan
Joustavana metalliyrityksenä valmistamme ja suunnittelemme omia erikoistuotteita. Suuren matkailujärjestön pyynnöstä loimme DogSitter in pitämään
suuretkin koirat pois ajotieltä. Aseta yksinkertaisesti
isolla korvakkeella renkaan eteen ja siirrä auto sen
päälle. Saat näin turvallisen paikan koirien, pyörien
tai minkä tahdotkin kiinnittämiseen – Paremmaksi ei
voi mennä.
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PERÄVAUNUJÄRJESTELMÄT
Vetokoukut
matkailuautoihin

Helppoa vedettävyyttä
raskaille kuormille

Made in
Germany

Matkailuauton käyttäminen lomillasi mahdollistaa
kaikkien harrastusvälineiden mukaan ottamisen. Ne
tavarat, jotka eivät mahdu tavaratiloihin voidaan hinata mukana. Vene, liidin, jet ski tai toinen auto voidaan tuoda määränpäähäsi.

Päivitä suurille kuormille
Suurimpaan osaan matkailuautoja voidaan asentaa
vetokoukku. On syytä kiinnittää huomiota vetokoukun kiinnitysmahdollisuuksiin ja seuraavaksi on syytä
siirtää katse auton alustaan.
Matkailuautot valmistetaan auton rungolla ja kori on
kiinnitetty sen päälle. Matkailuauton korit ovat yleensä
pidempiä kuin rungot. Kuva näyttää, että alkuperäinen vetokoukku (VK) ei käy, koska vetokuula jäisi
korin alle. Tämän vuoksi alustan lopun ja korin päädyn
välinen tila täytyy kattaa apurungolla, jonka jälkeen
voidaan käyttää joko vetokoukkua tai tavarankuljetustelinettä. Katettua aluetta kutsutaan peräylitykseksi. Tarkastaaksesi sopivimman vetokoukun autoosi,
on sinun ensin huomioitava seuraavat seikat.

1) Onko autossa (tukeva) apurunko vetokoukun
kiinnitykseen
2) Onko auto ilman tukevaa apurunkoa
3) Onko auto täysin ilman apurunkoa

Oikea vetokoukku
Jos autosi on varustettu käyttökelpoisella ja päivitettävällä apurungolla, tarvitset vain sopivan vetokoukun. Asiantuntijoillamme on laaja tiedosto Euroopassa yleisimmin matkailuautoissa käytetyistä apurungoista. Tämän vuoksi voimme nopeasti selvittää
minkä mallisen vetokoukun kiinnitysosineen tarvitset ja lisäksi selvittää apurungon, jos tarvitset sellaisen. Matkailuautot valmistetaan kuitenkin yksilöllisesti ja joissain tapauksissa saatat huomata, että esim.
jätevesisäiliötä tai tukia tarvitsee siirtää tai muuttaa
on suositeltavaa pyytää asiantuntijamme neuvoa.
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Ehdoton – D-arvo

Vaatimuksiesi mukaisesti

Rakenteen D-arvo on ehdottoman tärkeä valittaessa
vetokoukkua. D-arvo osoittaa vetokoukun vahvuuden
ja se on laskettu lujuuskaavasta. Kuten sanottu vaikuttaa moni tekijä kertoimen laskemiseen, kuten vetoauton kokonaispaino ja sallittu kytkentämassa, joka
saattaa vaihdella kori- tai alustavalmistajasta riippuen. Joka tapauksessa mikä on valmistajan sallima
vetokyky ja mikä on vetokoukun D-arvo, ne ovat kaksi
eri käsitettä. Niiden täytyy olla todellakin oikeat.
Monissa tapauksissa vetokyky on merkitty rekisteriotteeseen vaikka ajoneuvossa ei ole vetokoukkua.
Se löytyy myös viimeisen vaiheen valmistajan tyyppikilvestä ja se on suurimman sallitun yhdistelmämassan ja suurimman sallitun kokonaispainon erotus. Meillä on lisäksi tiedostot joista näemme suurimmat alustoille sallitut vetokyvyt.

Kun matkailuautoon asennetaan vetokoukku, on Linnepe listan kärjessä, ei vain historiallisista syistä.
Kahdeksankymmentäluvulla toimitti Linnepe lakisääteisiä liukulevyjä suoraan ensimmäisten valmistajien
tuotantolinjoille. Kurt Linnepe käytti näitä osana
ensimmäisiä matkailuautojen vetokoukkuja. Tänä päivänä tarjoamme vetokoukkuratkaisun lähes kaikkiin
matkailuautoihin.

Myös tärkeä tietää: Taka-akselimassa

Kaikki vetokoukkumme ovat EU-Tyyppihyväksyttyjä,
jolloin erillistä katsastusta ei tarvita. Vaihtoehtoisesti
tai lisänä voit käyttää vetokoukkua alustana kuljetustelineiden kiinnittämiseen. Apurungot useimmissa
tapauksissa tarjoavat mahdollisuuden telineiden kiinnittämiseen. Monet vetokoukkujärjestelmämme tarjovat mahdollisuuden käyttää joko kiinteää tai irrotettavaa vetokuulaa.

Kaikki Linnepe vetokoukut on valmistettu teräksestä
ja ne on elektropinnoitettu ruostesuojauksen takaamiseksi. Elektropinnoite(Katodi upotusmaalaus) on
tehokas ja pitkäkestoinen korroosio inhibiittori, jota
käytetään autoteollisuudessa ja se tekee siitä naarmunkestävän sekä suojan kiven iskemiä ja suolavettä vastaan.

Traileria vedettäessä perävaunun aisapaino rasittaa
vetokoukkua ja lisää hinaavan ajoneuvon taka-akselimassaa. Tämän seurauksena matkailuautot saattavat nopeasti ylittää suurimman sallitun taka-akselimassan. Pidä mielessä, että taka-akselimassa F lisääntyy enemmän kuin aisapaino S. Tämä taka-akselimassan lisäys F voidaan laskea kaavalla:
F=

S × (R+O)
R

Me emme vain suunnittele ja valmista vetokoukkuja tehtaassamme, me myös sovitamme
ja kiinnitämme protyypit suoraan uusiin ajoneuvoihin. Tällä tavoin voimme varmuudella taata,
että tietokantamme löytää oikean vetokoukkuratkaisun ajoneuvoosi ja se istuu täydellisesti.

Esimerkki:
Akseliväli (R) = 2,500 mm
Peräylitys (O) = 1,100 mm
aisapaino (S) = 75 kg
Aisapainon vaikutuksesta johtuen lisääntyy takaakselimassa, ei vain aisapainon 75 kg vetokoukkuun
aiheuttaman painon verran vaan se hyppää 108 kiloa.

Made in
Germany
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PERÄVAUNUJÄRJESTELMÄT
Vetokoukut
matkailuautoihin

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Laaja valikoima, sopii lähes
kaikkiin matkailuautoihin

Vetokoukku 2 tonnin perävaunupainoon asti

Vetokoukku pakettiautoon, kiinteällä tai
irrotettavalla vetokuulalla

Vetokoukku ilman apurunkoa 3,5 tonnin
perävaunupainoon

Vetokoukku Apurungolla aina 2 tonnin
perävaunupainolla

Yleismallin vetokoukku säädettävällä leveydellä
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TURVALLISUUS
Kaasuhälyttimet

Nuku rauhassa,
herää turvassa
Kaasuvuodot tiiviissä sisätilassa hyvin eritetyssä matkailuautossa voi helposti muuttua hengenvaaralliseksi. Huolestuttava tosiasia on, että narkoosikaasuja on raportoitu käytetyn ryöstöjen yhteydessä matkailuajoneuvojen matkustajien tainnuttamiseksi.

Vaaralliset kaasupitoisuudet
Kaasuhälyttimien jälkiasennus

Kaasutunnistimilla matkailuautoissa on tärkeä
tehtävä, ne hälyttävät asukkaita murtovarkaiden käyttämistä narkoosikaasuista ja ne tarkkailevat epätavallista tasoista muita kaasuja. Puhtaasti turvallisuussyistä voidaan olettaa, että kaasulaitteet ovat matkailuautossa ja vaunussa turvallisia käyttää. Lähes
joka vuosi saamme kuulla karavaarin kuolleen huolimattomuuden tai välinpitämättömyyden vuoksi.
Huomiona, että useissa riippumattomissa testeissä
on tutkittu kuinka paljon tarvitaan haitallista narkoosikaasua tainnuttamaan matkailuauton asukkaat.
Havaintona on, että jopa niinkin pieni määrä kuin
200ml laillisesti hyväksytyissä olosuhteissa riitti luomaan tarvittavat olosuhteet. Tämä nesteseos on tungettu letkun avulla ikkunatiivisteen välistä matkailuautoon sisään. Levitessään hengitysilmaan se riittää
aiheuttamaan tilanteen, jossa kaikki asukkaat ovat
menneet tajuttomiksi.

Linnepe kaasuhälyttimet on suhteellisen helppo asentaa matkailuautoihin ja vaunuihin ja ne hälyttävät
asukkaita luotettavasti ennen kuin minkään kaasun
pitoisuus nousee hengenvaaralliselle tasolle. Tarvitaan vain 12 voltin virransyöttö ja laite pystyy alkamaan haistelun.
Monien karavaanareiden mielestä Linnepen TriGasAlarmin tyyppisessä kaasuhälyttimessä on kaikki tarvittava Häkä, propaani/butaani ja tietysti narkoosikaasu sensori.

Itsetesti ja lämpötila säätö
Kaasuhälyttimissä on puolijohdetunnistimet joiden
vastusarvo vaihtelee vallitsevan lämpötilan mukaan.
Jatkuva lämpötilan vaihtelu vaikuttaa kaasuhälyttimen mittaustuloksiin. Sen herkkyys vähenee lämpötilan noustessa ja se lisääntyy lämpötilan laskiessa
aiheuttaen virhe hälytyksiä ja mittaustuloksia. Linnepe kaasuhälyttimet säätyvät lämpötilan mukaan
itsenäisesti, tämä tarkoittaa, että vastus-lämpötila
suhde säilyy lineaarisena. Ennen kuin sensorit alkavat mittauksen, ne jokainen suorittaa itsetestin ja tarkastavat järjestelmän oikean herkkyyden määrätyin
väliajoin.

Pitkät perinteet kaasuhälyttimistä
Linnepe on ollut yksi ensimmäisistä pioneeriyrityksistä, jotka ovat kehittäneet ja tuoneet markkinoille
matkailuajoneuvojen kaasuhälyttimiä. Meidän protyyppi narkoosikaasuhälytin, Sopo-Alarm, tuotiin
markkinoille 1999 ja oli ehdoton uutuustuote ja se
ohitettiin useimpien toimesta huomiotta. Tänään,
monta vuotta markkinoille tulon jälkeen ne ovat vakuuttaneet karavaanarit niiden korvaamattomasta
arvosta. Kaasuhälyttimemme ovat markkinoiden turvallisimpia ja luotettavimpia.
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TURVALLISUUS
Kaasuhälytin
TriGasAlarm

TriGasAlarm – luotettava
hälytys vaarallisista
kaasupitoisuuksista
Kaikki osaamisemme kaasuhälyttimistä laitettiin pienen TriGasAlarm hälyttimen luomiseen. Minimoitu
laite tyylikkäällä ulkonäöllä on kytkettävissä suoraan
ajoneuvon 12 V järjestelmään ja se on kytkettävissä
päälle ja pois yhdellä napin painalluksella. Kolmen
minuutin kalibroinnin jälkeen laite on valmis käyttöön.

Made in
Germany

Korkeaa teknologiaa tyylikkäässä
paketissa
Pienikokoinen TriGasAlarm sisältää 80dB ja erittäin
herkän sensorin. TriGasAlarm varoittaa tarkasti ja luotettavasti vaarallista propaani/butaani (GPL) pitoisuuksista kuten yhtä hyvin kuin häkä (CO), narkoosi tai
nukutuskaasuista, joita on usein käytetty ryöstöjen
yhteydessä.

valmis

hälytys äänellä

Yksinkertaista turvallisuutta
Linnepe TriGasAlarm kytketään kiinteästi ajoneuvon
12 V virransyöttöön. Laite on herkästi kytkettävissä
päälle painamalla nappia kannessa. Kun laite on tarkastanut itsensä, vihreän LED valon vilkkuminen osoittaa kalibrointivaiheen alkaneen. Laite on käyttövalmis kun vihreä valo palaa jatkuvasti. Toimintatilassa
vihreän valon voi himmentää painamalla sormella.

TUOTETIEDOT
TRIGASALARM
Toimintajännite 9-12 V
Virrankulutus lepotilassa: 95 mA
Virrankulutus hälytystilassa: 160 mA
Hälytysvoimakkuuus: 80 dB
herkkyys: 98 ppm (EEC)
yhdenmukaisuus: 89/336 EEC -93/68 EEC

Jos vaarallisen korkeita pitoisuuksia havaitaan koko
laatikonkansi muuttuu punaiseksi ja sireeni alkaa
soida.

Huomautus: Luotettava toiminta voidaan taata vain laitteen ollessa kytkettynä ajoneuvon akkuun. Liitoskappaleiden ja latureiden käyttö saattaa aiheuttaa virhetoimintoja.
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TriGasAlarm tarkastaa oikean sensorin toiminnan aina
kytkettäessä päälle ja automaattisesti kalibroi itsensä
vallitsevaan ilmaan ja lämpötilaan. Älykäs elektroniikka lisäksi tarkastaa ja tarvittaessa säätää kalibrointia 40 sekunnin välein. TriGasAlarmissa on lämpötilan kontrollointi toiminto ja se tekee tarvittaessa muutokset jolloin vaarallisten kaasujen tunnistus on luotettavaa jopa alle 25 asteen lämpötilassa.

Nähkäksesi TriGasAlarmin
toiminnassa, skannaa QR
koodi tai katso video
www.linnepe.eu

Kuoren väri ilmaisee toimintatilan:
Vihreä (Vilkkuu)
= kalibrointitila
Vihreä (Jatkuva)
= toimintavalmis
Punainen (Jatkuva) = Hälytys jatkuvalla
80 dB äänellä

Esitteen tuotekuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita; Kaikki kuvat ja tiedot on päivitetty, pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin

Helppo jälkiasennus
Linnepe TriGasAlarm on helppo asentaa matkailuautoosi tai vaunuun. Laite asennetaan keskeiselle paikalle lähelle ajoneuvon lattiaa. TriGasAlarm tarvitsee
asentaa vain 12 Voltin virransyöttöön ajoneuvon akusta. Pieni virrankulutus 95 mA seisontatilassa antaa
mahdollisuuden jättää kaasuhälytin päälle yöllä vaikka ajoneuvo olisi ilman verkkovirtaa. kun laite kytketään pois päältä virran syöttö katkaistaan.

Lisävarusteena toinen sensori
TriGasAlarmissa on mahdollisuus asentaa toinen sensori. lisäanturissa on samat toiminnot kuin integroidussa sensorissa. Kun TriGasAlarm on asennettu
lähelle lattiatasoa asennetaan lisäsensori 10 cm katon
alapuolelle. Tämä antaa lisää mielenrauhaa miettiessäsi nousevia ja laskevia kaasuja maksimoiden
luotettavuuden.
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Arvostamme
henkilökohtaista kontaktia
Linnepe uskoo, että menestyksekkäät tuotteet pohjautuvat läheiseen yhteistyöhön jälleenmyyjiemme
kanssa sekä jatkuvaan asiakasdialogiin tuotteiden
käyttäjien kanssa.
Se antaa meille tiedon ehdotuksistasi ja tarpeistasi,
jolloin pystymme hyödyntämään ne tuotteittemme
kehittämisessä ja edistämisessä.
Linnepe pitää asiakaspalvelua erittäin tärkeänä. Asiantuntijamme ovat käytettävissä maanantaista perjantaihin ja voit luottaa siihen, että he tuntevat asiansa ja osaavat vastata tarpeisiisi.
Internetsivuiltamme www.linnepe.eu löydät yksityiskohtaista tuotetietoa, ohjevideoita ,ladattavissa olevia teknisiä tietoja , neuvojasi yhteystiedot, uutisia
tulevista tapahtumista, tietoa myyntinäyttelyistä, joissa Linnepe on mukana sekä uutisia tuotteistamme.
Voit myös jättää meille sähköpostiositteesi internetsivuillamme, jolloin lähetämme sinulle sähköisesti
Linnepe uutisia.

Tervetuloa vierailulle
Tapaamme sinut mielellämme henkilökohtaisesti
Ennepetalissa, Saksassa. Oheinen kartta näyttää
sijaintimme. Suositeltu reitti A1 tieltä on valita
Ennepetal liittymä (liittymä nro 93). Seuraa Bundesstrasse 7:ää (pääkatu) joka johtaa Schwelmin läpi aina
Ennepetaliin asti. Perillä Ennepetalissa valitse L702
(Neu Strasse katu Breckerfeldin suuntaan).
Risteyksessä Baumarkt liikkeen vieressä käänny
vasemmalle Milsperstrasse kadulle. Brinkenfeld on
vasemmalla puolella noin 1 km:n ajon jälkeen.
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YHTEYSTIEDOT
Olemme käytettävissäsi

Euroopanlaajuinen palvelu
Löydät Linnepe yhteistyökumppanit kaikkialta Saksasta ja monista muista Euroopan maista. Yhteistyömme kanssasi perustuu partneruuteen ja samalla ammattimaisen dialogin ylläpitoon jonka varaan
perustuu se, että pystymme tarjoamaan sinulle
ammattimaisen ja kilpailukykyisen tuen ja neuvot sekä
antamaan täsmälliset ja suorat vastaukset mihin
tahansa tuotteitamme koskevaan kysymykseesi.
Säännöllinen yhteistyökumppaniemme koulutus
takaa, että saat käyttöösi luokkansa parhaan asiantuntemuksen, et ainoastaan Saksassa vaan kaikissa
Euroopan pääkohteissa.

Linnepe tuotteet tunnetaan ja niiden luotettavuutta
arvostetaan kaikkialla Euroopassa. Mikäli sinulta
häviäisi tai rikkoutuisi mikä tahansa välineittesi osa
tai komponentti, nopea varaosapalvelumme paikallisine yhteyksineen takaa sinulle mielenrauhan kun
tiedät, että pääset nopeasti uudelleen liikkeelle.

Löydät Linnepe partnerit joka puolelta Saksaa sekä
monista muista Euroopan maista.
Oma varastomme ja jakelumme takaa joustavat
toimitukset sekä 24 tunnin toimitusajan useimmille
asiakkaillemme.

Made in
Germany
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TECHNIK CARAVANE
Ammattimainen
vuoropuhelu

Tiedonvaihtokiertue
johtavien matkailuauto – ja
varustevalmistajien kanssa
Etkö olekin aina halunnut tietää mikä tekninen varuste sopii parhaiten matkailuautoosi ja miten se tarkalleen toimii.

Tietoa ja neuvoja suoraan valmistajilta
Linnepe on yksi neljästä perustajajäsenestä Technik
Caravanessa, tiedonvaihtokiertueessa, joka keskittyy enemmän informaation tuottamiseen ja kysymyksiin vastaamiseen kuin myyntiin. Minne tahansa

kiertue meidät viekin, pidämme huolen siitä, että
meillä on runsaasti aikaa jutella, ilman mitään velvoitteita.

Katso, kokeile, kysy
Matkailiautot ovat intohimomme. Siitä syystä haluaisimme mielellämme jutella kanssasi kiertueellamme.
Anna meidän selittää sinulle jokainen tuotteittemme
näkökulma – tai kerro meille mitä mieltä olet prototyypeistämme ja innovaatioistamme ennen kuin ne
ovat markkinoilla.

Kuten mekin, myös jokainen muu osallistuva yritys
lähettää johtajia tai kokeneita tiimiläisiä mukaan kiertueelle. Tämä siksi, että on kiistatta selvää, että ainoastaan huippuammattilaiset ovat oikeita henkilöitä
osallistumaan tähän suurimpaan ilmaiseen matkailuautoteollisuuden info kiertueeseen.

Saadaksesi lisätietoa Technik
Caravanin tarkoituksesta ja
siihen osallistuvista partnereista,
katso www.technik-caravane.de
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DAS UNTERNEHMEN
Unabhängig in die
mobile Freizeit

Technik Caravane rallikokemus
Jokainen matkailuautoilija on yhtä mieltä siitä, että
matka itsessään on palkinto.
Juuri tästä syystä Technik Caravane aloitti rallin pelkästään matkailuautoille.
Rallissa on kysymys orientoitumisesta, taidoista ja
ennen kaikkea joukkuehengestä - tapahtuma joka
edellyttää että tunnet ajoneuvosi ja pystyt ajamaan
jokaisen osuuden määritellyssä ajassa määritellyllä
keskinopeudella määriteltyä reittiä. Tapahtuma jäljittelee vanhanajan suunnistusajoa.

Menestyksekäs konsepti
Saadessamme Saksan matkailuautojen vähittäismyynti Toimittajien ja partnereiden myöntämän
Lupo 2015 palkinnon omistautuneisuudestamme kannustaa meitä jatkuvasti
tekemään matkailuautot ja varusteet
todellisiksi kokemuksiksi. Technik
Caravane on mahdollisuus vapaamuotoisesti tavata ja jutella valmistajille, kun taas Technik Caravane Ralli
tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen - tämä vahvistaa
näiden tapahtumien paikan vuosikalenterissamme.
Technik Caravane tilaisuudessa voit itse todeta ettemme ainoastaan valmista varusteita matkailuautoihin
ja vaunuihin, vaan elämme tuotteittemme kanssa ja
nautimme matkailusta aivan yhtä paljon kuin sinäkin!

Osallistu, näytä , pidä hauskaa
Kilpatiimien kokeman hauskuuden perusteella ralli
oli suurmenestys. Kaikki osallistuneet kehuivat rallin tunnelmaa sekä ammattimaisesti toteutettuja järjestelyjä – ja juuri näihin asioihin järjestäjät ovat pyrkineetkin. Yksi asia on varma: tämä ei taatusti ollut
viimeinen Technik Caravan ralli.
Lisätietoja RV Rallista löydät Technik Caravane internet sivuilta.

55

