
HY4
AL-KO’S UNIEKE STEUNPOTENSYSTEEM  

VOOR CAMPERS TOT 6,0 TON

NIEUW



Nooit meer een scheve of wiebelende vloer onder uw voeten: met AL-KO’s nieuwe, 
innovatieve steunpotensysteem zet u uw camper snel en eenvoudig perfect 
waterpas. Waar u ook bent, waar u ook staat. Gegarandeerd.

SNEL EN EENVOUDIG PERFECT WATERPAS

klik op: al-ko.nl HY4

http://www.al-ko.com/nl/voertuigtechniek/de-hydraulische-uitdraaisteunen-voor-campers


HY4 - ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

Ruimtebesparende montage

Geen in de weg zittende hydraulische componenten in de camper. 

Optimale gewichtsverdeling.

Vier autonome, direct op het chassis gemonteerde hydraulische units. 

Gebruiksvriendelijke led-afstandsbediening

Uiterst snel, tot op de millimeter nauwkeurig waterpas stellen.

Hoogwaardige Profi-kwaliteit
Gecontroleerde chassis-montage door vakspecialisten.

Naar verwachting vanaf juni 2017 ook leverbaar voor campers met origineel Fiat Ducato-chassis.



HY4 - DE (BIJNA) ALLESKUNNER

|  Veilige en eenvoudige bediening

|  Systeembeveiliging tegen wegrijden met uitgedraaide poten

|  Systeem informeert of nivelleren mogelijk is

|  Vrij programmeerbare extra functies

|  Systeem is over te zetten bij aanschaf nieuw voertuig

|  Te combineren met Air Premium X2/X4-luchtvering

|  Kinder- en diefstalbeveiliging

|  Te gebruiken als krik voor monteren reservewiel

|  Robuust en onderhoudsvrij

|  Lange levensduur



TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht ca. 69 kg, afhankelijk van voertuigvariant

Maximale bodemvrijheid min. 140 mm

Voedingsspanning 12 VDC (via voertuigaccu)

Éénhandbediening bekabelde handbediening

Automatisch nivelleren ca. 1 minuut nivelleertijd

Handmatig nivelleren steunen per paar traploos verstelbaar

Noodstop ja

Hydraulische unit steenslagbescherming als accessoire verkrijgbaar

Aanpassing kentekenbewijs niet nodig

Oliehoeveelheid per pomp ca. 0,7 l

Max. hefhoogte per steun 360 mm

Max. toegestaan voertuiggewicht 6000 kg

Max. draagvermogen per steun 2000 kg

Temperatuurbereik -30 tot +80 °C



Art.nr. 499 614 – Uitgave NL 03/2017
Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen  
alsmede drukfouten en andere fouten voorbehouden.
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