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De EM303A+ is een volautomatisch rangeersysteem met een vernieuwd, modern design (leverbaar vanaf voorjaar 2016). De 

 aandrijfrollen kunnen aan- en afgekoppeld worden door gebruik te maken van de bijgeleverde afstandsbediening met eenvoudig 

te bedienen knoppen. Door de solide aluminium aandrijfrollen en het soft start-/stop systeem kunt u de caravan nauwkeurig en 

schokvrij manoeuvreren. Eventuele foutmeldingen  worden direct d.m.v. LED’s op de controlebox en de afstandsbediening weerge-

geven. De EM303A+ is tevens geschikt voor gebruik op dubbel assige caravans, met twee of vier motoren. Voor bediening via uw 

smartphone of tablet, kunt u de EM303A+ uitbreiden met de bluetooth adapter BC101. Kijk voor meer informatie op pagina 17.

The EM303A+ is a fully automatic manoeuvring system with a renewed, modern design (available from spring 2016). The drive rol-

lers can be engaged and disengaged onto and from the tire with the supplied remote control with easy to use buttons. By the solid 

aluminium drive rollers and the soft start-/stop system you can manoeuvre the caravan accurate and shockproof. Possible error 

messages are displayed directly on the control box and the remote control by LEDs. The EM303A+ is also suitable for use on twin 

axle caravans, with two or four engines. For control by your smartphone or tablet, you can extend the EM303A+ with the Bluetooth 

adapter BC101. For more information please see page 17.

Specifi caties | Specifi cations

Art.nr. | Art.no. 

91658

Aansluitspanning | Supply voltage

12Volt DC

Gemiddeld stroomverbruik | Average current consumption

20 Ampère

Stroomverbruik max. | Current consumption max.

100 Ampère

Totaalgewicht enkelasser | Total weight single axle

max. 1800 kg 

bij 18% helling | with 18% slope: max. 1500 kg 

Totaalgewicht dubbelasser (met 2 motoren) | Total weight double axle (with 2 motors) 

max. 1800 kg 

bij 18% helling | with 18% slope: max. 1500 kg 

Totaalgewicht dubbelasser (met 4 motoren) | Total weight double axle (with 4 motors)*

max. 2500 kg 

bij 18% helling | with 18% slope: max. 1800 kg 

Materiaal | Material

Gecoat staal + aluminium | Coated steel + aluminium

EAN

87 17809 91658 7

*Niet i.c.m. smartphone bediening | Not compatible with smartphone control

EM303A+


