Altijd handig
Slimme tips voor kampeerders

Camperband voor
alle seizoenen
Vanwege nieuwe regels voor winterbanden presenteert Michelin
een vervanger voor de populaire en veelgebruikte Michelin Agilis
Camping. Op de nieuwe CrossClimate Camping kunnen campers het
hele jaar rijden, ongeacht de weersomstandigheden en de verschillende wettelijke regels voor winterbanden in Europese landen. Dat
laatste dankzij de 3PMSF-certificering – het sneeuwteken – voor
grip op besneeuwde wegen. Maar deze band tackelt meer problemen. Campers maken relatief weinig kilometers en staan vaak lange
periodes stil. Daarom is op deze band een waarschuwing opgenomen om ’m na tien jaar preventief te vervangen. Daarover hoeft dus
geen discussie meer te ontstaan met de dealer. Dankzij een speciaal
ontwikkeld karkas met versterkte zijwanden zijn de banden beter
bestand tegen beschadiging. Een dikkere luchtdichte binnenlaag
vangt de extra bandenspanning van 0,75 bar op achterassen op.
Het is ook een M+S-band, voor meer grip in modder en op gras.
Energielabel C, A, 71 dB(A). Diverse maten, prijs per stuk circa € 260.
i michelin.com

Sterke boiler
Je vult de watertank, opent de kraan en dan… stroomt
er water over de vloer. Je boiler is in de stalling stuk
gevroren. Dat overkomt honderden caravaneigenaren
elk voorjaar. De veel toegepaste Truma Therme TT2
5 liter elektrische boiler is namelijk gevoelig voor
geringe hoeveelheden achtergebleven water. Er ontstaat dan bij vorst een scheur in de kunststof binnentank van de boiler. Een alternatief is de vorstbestendige tank van Heatek. Die is volledig van roestvrij staal
en heeft bovendien meer inhoud. Je vervangt je oude
boiler eenvoudig na demontage van de oude tank en
met het overzetten van
onderdelen. Heatek
levert daarvoor een complete set. Specificaties:
inhoud 6 liter, Europese
drinkwaternorm 98/83/
EG, afmetingen 304 x 170
x 194 millimeter, gewicht
1,3 kilo. Adviesprijs:
€ 79,95. i heatek.nl

Stevig verankerd
Deze lichte en toch stabiele televisiebeugel is voorzien van
een handig te bedienen vergrendeling, drie draaipunten en
een kantelpunt. De gebruiksvriendelijke vergrendeling van de
Satenne EM-1000 zorgt ervoor dat de televisie tijdens het
rijden stevig verankerd ligt tegen de wand. De dubbele arm
heeft een groot verstelbereik en bovendien is het kantelpunt
traploos instelbaar. De metalen steun is geschikt voor tv’s
van 10 tot 26 inch. Specificaties: kleur zwart, draagvermogen
maximaal 15 kilo, gewicht 1,2 kilo. Adviesprijs € 79,95.
i satenne.com
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