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Volop vrije tijd.
 Vakantie alleen met easydriver.
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Eenvoudig meer ontdekken.
Met easydriver.

P.   6 easydriver infinity   

P.   8 easydriver pro   

P.   9 easydriver active

P. 10 Accessoires    

P. 12 easydriver App

P. 14 easydriver safetyre

P. 16 easydriver flashlight  

P. 17 MPP - Mobility-Power-Pack  

P. 18 mycleanhome - Onderhoudsset 

P. 19 mycleantank – Watertankreiniger  

  



4 5 

Enkelasser
easydriver infinity 2.5

easydriver pro 1.8 / 2.3

easydriver active 1.8 / 2.3

Dubbelasser
easydriver infinity 3.5

easydriver pro 2.8 / 3.1

easydriver active 2.8 / 3.1

Eenvoudig sterk:  
manoeuvreren met rangeersystemen van easydriver

 › krachtige aandrijving voor elke toepassing

 › bekroond, intuïtief, eenvoudige  

easydriver-bediening (ook  

wanneer het moeilijk of steil wordt)

 › Met App-Controller (standaard bij infinity) 

ook met de smartphone bestuurbaar

 › met MPP (Mobility-Power-Pack) lichtste 

gewicht, met tot 30kg gewichtsbesparing

 › Draadloze afstandsbediening  

met terugkoppeling van de apparaatstatus

 › Beste grip voor veiligheid op hellingen,  

nat gras, modder en ruw terrein

 › Kleinste draaicirkel

 › Soepel rijden en stoppen  

door Softstart en Softstop

 › Geen tot minimaal verlies  

van bodemvrijheid  

(al naar gelang het chassistype)

 › Eenvoudig aankoppelen

 › Speciale materiaalmix voor  

lichtgewicht en corrosiebescherming

 › spelingsvrij opzetmechanisme

 › elektrisch op- en afkoppelen  

(infinity en pro)

 › handmatig op- en afkoppelen met  

draaislinger of accuboormachine  

(alleen active)

Caravanvakanties worden steeds populairder - en worden nog beter met REICH ! Zodat de  

mooiste tijd van het jaar wordt zoals het hoort: onafhankelijk, vrij, eenvoudig. In onze  

ideeënfabriek streven we er daarom naar om elke dag iets nieuws en ongewoons te  

ontwikkelen - voor modern kamperen op het hoogste niveau. Om de droom van een perfect  

huis op wielen waar te maken, ontwikkelden we de easydriver infininity. De voeten omhoog 

terwijl je caravan inparkeert? Kan! Onze meest geavanceerde rangeeraandrijving is sneller,  

lichter en wendbaarder dan ooit. En dit met een verbazingwekkend technisch comfort.  

Op deze manier til je vrijheid naar een ander niveau - want alleen waar grote dingen worden 

verplaatst, begint de toekomst.

easydriver. Eenvoudig vrij.

Vakantie, ongekend eenvoudig. 
Met easydriver.

Gewoon uniek: 

de easydriver- 

corrosiebescherming.

I. p. v. corrosie af te dekken,  

zorgt de easydriver behuizing,  

vervaardigd van hightech- 

materiaal, ervoor dat geen roest 

ontstaat. De easydriver behoudt 

zijn waarde.
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Onze rangeer-revolutie:
Met de infinity nog sterker naar de finish

 › Sneller, sterker en slimmer

 › De duidelijke doorontwikkeling van het reeds bekroonde ontwerp

 › Aanzienlijk beter rendement dankzij de 30% efficiëntere aandrijving en  

een geoptimaliseerde motor

 › De gehele technologie is optimaal afgedicht en daardoor beschermd tegen water

 › Eenvoudige montage in de kortst mogelijke tijd

 › Maximale montageflexibiliteit dankzij het Tyrefree-concept  

(vrije positionering van de rol op de band) in combinatie met de tot nu  

toe grootste aanzwenkweg van 70 mm

 › Standaard incl. app-controller

 › Levert belangrijke bedrijfsgegevens in real-time  

(bijv. hellingsgraad, accustatus, enz.)

Technische finesses:

   Enkelasser    Dubbelasser 
(4WD)

easydriver infinity 2.5  infinity2 3.5

Artikelnummer 527-15525 527-15535

Gewicht ca. 29 kg  ca. 58 kg

Stijgings- 
capaciteit*

15% bij 2.500 kg
33% bij 1.200 kg

12% bij 3.500 kg
27% bij 1.800 kg

Opzet- 
mechanisme

automatisch automatisch

Stroomverbruik 
op vlak terrein

ca. 18 A ca. 30 A

Garantie** 5 jaar 5 jaar

*  Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen  

(oploopkeg tot 25 % of stoeprand) behaald worden.

** Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.

Met het goede idee  

voor eenvoud,  

zorgvuldigheid,  

kwaliteit en uit passie 

voor kamperen -  

ontwikkeld, geconstru- 

eerd en gemaakt in de 

Ideeënfabriek van REICH.

Omdat vooruitgang dingen makkelijker maakt, wordt kamperen met de easydriver infinity en 

zijn bekroonde, intuïtieve, eenvoudige bediening comfortabeler dan ooit. Onze nieuwkomer onder 

de rangeersystemen overwint elk obstakel - en dit alles terwijl u al met uw voeten omhoog zit. 

Dankzij de slimme interface met de easydriver app kan uw caravan in de laatste meters easy naar 

de finish worden geleid.

De nieuwste 

toevoeging.
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easydriver pro
Aan- en afkoppelen eenvoudig elektrisch. 

Met een druk op de knop.

   Enkelasser    Dubbelasser 
(4WD)

easydriver pro 1.8 pro 2.3 pro 2.8 pro 3.1

Artikelnummer 527-15218 527-15223 527-15228 527-15231

Gewicht ca. 30 kg ca. 32 kg ca. 60 kg ca. 64 kg

Stijgings- 
capaciteit*

15 %  
bij 1.800 kg

28 % 
bji 1.200 kg

15 %  
bij 2.300 kg

30 % 
bij 1.200 kg

12 %  
bij 2.800 kg

20 % 
bij 1.800 kg

12 %  
bij 3.100 kg

25 % 
bij 1.800 kg 

Opzet- 
mechanisme

automatisch automatisch automatisch automatisch

Stroomverbruik 
op vlak terrein

ca. 20 A ca. 25 A ca. 35 A ca. 40 A

Garantie** 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

*  Bij korte belastingen kunnen grotere stijgingen (oploopkeg tot 25 % of stoeprand) behaald worden.

** Overeenkomstig REICH-garantiebepalingen.

„Kamperen is een unieke manier van leven.“ U heeft gelijk. Daarom sluit 

de easydriver pro ook geen compromissen. Voor iedere voertuiggroot-

te. Het speciale: hij kan moeiteloos met een druk op de knop aan- en 

afkoppelen. Heel eenvoudig elektrisch

   Enkelasser    Dubbelasser 
(4WD)

easydriver active 1.8 active 2.3 active 2.8 active 3.1

Artikelnummer 527-15318 527-15323 527-15328 527-15331

Gewicht ca. 33 kg ca. 35 kg ca. 66 kg ca. 70 kg

Stijgings- 
capaciteit*

15 %  
bij 1.800 kg

28 % 
bij 1.200 kg

15 %  
bij 2.300 kg

30 % 
bij 1.200 kg 

12 %  
bij 2.800 kg

20 % 
bij 1.800 kg 

12 %  
bij 3.100 kg 

25 % 
bij 1.800 kg

Opzet- 
mechanisme

manueel manueel manueel manueel

Stroomverbruik 
op vlak terrein

ca. 20 A ca. 25 A ca. 35 A ca. 40 A

Garantie** 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

easydriver active
Met draaislinger of accuboormachine:  

zonder veel krachtsinspanning aan- en afkoppelen.

Met uw prijsbewuste rangeersysteem easydriver active bespaart u 

weliswaar - maar niet op comfort. Eenvoudig heerlijk. Voor iedere  

voertuiggrootte. Voor veilig aan- en afkoppelen eenvoudig de draaislinger  

of accuboormachine op één zijde plaatsen. En daar gaan we dan.

Met de standaard 

meegeleverde draadloze 

afstandsbediening is het 

bedienen van de pro en 

active heel eenvoudig.

easydriver pro en active
ook met App-besturing!

Met het goede idee  

voor eenvoud,  

zorgvuldigheid,  

kwaliteit en uit passie 

voor kamperen -  

ontwikkeld, geconstru- 

eerd en gemaakt in de 

Ideeënfabriek van REICH.
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Energiepakket M
voor enkelasser, bestaande uit 

 › Accu REICH AGM 50 (afm. 195 x 170 x 165 mm,  

gewicht ca. 14,3kg)

 › Acculader U4

Energiepakket L
voor zware enkel- en dubbelassers, bestaande uit:

 › Accu REICH AGM 75 (afm. 260 x 200 x 170mm,  

gewicht ca. 24,6kg)

 › Acculader c-Go 10A

Het hoort er gewoon bij.

Artikelnr. 527-0073

Artikelnr. 527-0074L

Dubbel neuswiel Easy Wheel

 › Dubbel neuswiel ombouwset

 › Makkelijk en veilig manoeuvreren op iedere ondergrond

 › Spaart het rangeersysteem en ontlast  

het caravanchassis - voor nog meer mooie reizen

Artikelnr. 537-1000

Acculader U4
 › Laadstroom instelbaar 0,8A of 3,8A

 › Laadspanning instelbaar 14,4V of 14,7 V

 › Lading volgens IUoU-richtlijn

 › Beveiligd tegen ompolen en kortsluiting

 › Stofdicht en spatwaterdicht (IP65)

 › Geheugenfunctie:  

laatste instellingen blijven behouden

 › Afm. 61 x 170 x 40mm (b x d x h)

 › Gering gewicht ca. 0,6kg

Artikelnr. 526-2044
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 › Met easydriver-besturing,  

bandendrukcontrolesysteem,  

waterpasfunctie,   

14-daagse weersverwachting  

en stand van de zon

 › Meerdere voertuigprofielen selecteerbaar, 

voor caravan of camper

 › Verbinding met elektronisch  

stabilisatiesysteem (ETS Plus)  

tegen slingerbewegingen

 › Handige zoekmachine voor  

easydriver-dealers en -servicepartners

 › Toegang tot het kampeernetwerk met di-

gitale kaart, inclusief locatieaanbevelingen 

en commentaarfunctie

 › Statistieken, ranglijsten en een  

actief puntenverzamelsysteem

 › Gratis voor Apple iOS  

(iPhone of iPad) en Android

 › Voor de app-besturing is een extra 

app-controller nodig (standaard bij infinity)

 › Software-update nodig voor  

easydriver-modellen tot 2015

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries. Google Play 
and the Google Play logo are trademarks of Googl e LLC.

easydriver App
Jouw slimme reisgenoot Nieuw

Als je met je caravan of camper fascinerende 

plaatsen ontdekt, schiet de volgende gedachte 

zeker door je hoofd: „Man, dit zou ik graag 

aanraden aan andere kampeerders!“ En dat 

kan nu ook! Met de easydriver app heb je de 

mogelijkheid om jouw ervaringen te delen  

met iedereen in het wijd vertakte kampeer-

netwerk. Dit is bedoeld om ideeën uit te 

wisselen en om een echte kampeerprofessio-

nal te worden. Onderweg krijg je hulp van de 

waardevolle functies voor je voertuig en het 

weer. Deze maken natuurlijk ook deel uit van 

de app. Waar wacht je nog op?

Benodigde app-controller voor 

de easydriver pro en active: 

Artikelnummer 227-2242

12 13 
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 › Eenvoudig de sensoren in 

plaats van de normale dopjes op  

het ventiel plaatsen

 › Max. bandendruk 6,3 bar

 › Set van 2 sensoren  

(indien gewenst kunnen 2 of 3 sets 

tegelijkertijd gebruikt worden)

 › Weergave via de gratis easydriver-app

 › Vervangbare batterij  

(batterij CR 1632)

 › Directe verbinding 

via Bluetooth 2,4 GHz  

(geen signaalversterker nodig)

 › Werkspanning 3 V

 › Gebruikstemperaturen -20 °C tot 85 °C

 › Gewicht ca. 9,5 g per sensor

 › Anti-diefstal

Voor het kampeeravontuur nog even de banden 

checken? En, alles in orde? Kom op, dan!  

Maar voorzichtig: stabelasting en zonnestralen 

kunnen ervoor zorgen, dat banden en karkassen 

verouderen - ook al lijkt het op het eerste gezicht 

niet zo te zijn. Ongemerkt kan dit tot een  

geleidelijk drukverlies in de banden leiden.  

Om dit, of zelfs in het ergste geval een klapband, 

te voorkomen, zorgt easydriver safetyre voor 

maximale veiligheid op de weg.

Ons controlesysteem is speciaal voor  

caravans, campers en aanhangers ontwikkeld.  

Een slimme interface met de easydriver App 

levert u alle nutttige informatie en extra functies 

rechtstreeks op uw tablet of smartphone. 

Artikelnr. 534-1000 

Altijd aan de veilige kant: 

easydriver safetyre

“Meest  

comfortabele  

oplossing”

Testrapport van  

“Caravaning”,  

uitgave 12/2018

14 15 
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easydriver flashlight

De caravan knipperlichtinstallatie 

voor veilig rangeren in het donker

Met onze nieuw ontwikkelde knipperlichtinstallatie easydriver flashlight gaat bij je caravan een 

lichtje branden: want bij rangeren in het donker, bijv. op de straat voor de garage- of huisinrit, is 

een onverlichte caravan slecht te zien. easydriver flashlight maakt door felle knipperlichten en 

markeringslichten je caravan voor andere verkeersdeelnemers goed zichtbaar.

 › Veiliger rangeren door goede zichtbaarheid 

in het donker

 › Knipperlicht en markeringslicht naar  

keuze apart of gecombineerd te gebruiken

 › Eenvoudig achteraf te installeren

 › Voeding van rangeerbatterij of een eigen 

energiebron

 › Ook voor rangeersystemen met  

veiligheidsstekkerdoos te gebruiken 

 

 

Leveringsomvang:

 › easydriver flashlight elektronicabox  

met 2 schakelaars

 › Kabelboom

 › 13-polige stekkerdoos

 › Bevestigingsmateriaal

 › Gebruiksaanwijzing

Eenvoudig

achteraf te

installeren

Artikelnr. 527-3000 

*=geen extra lader nodig

Lichter. Niet zwakker:

MPP – Mobility-Power-Pack

Vervangt accu en acculader. Met  

modernste Lithium-Ion-Technologie 

(LiFPO
4
). Duurzaam en betrouwbaar.

 › ca. 2.000 laadcycli

 › beduidend hogere levensduur dan 

gebruikelijke lood-accu‘s

 › combinatie van stroomverzorging  

(8,8 Ah) + laadelectronica

 › 12 V nominaal (14, 4 max.),  

duurbelasting: 80 A

 › geïntegreerde veiligheidsfuncties

 › laden via voedingskabel, dynamo auto, 

zonnepaneel of brandstofcel

 › maakt het mogelijk om in de  

praktijk 15 tot 20  minuten te rangeren, 

al naar gelang de situatie

 › Afm. 192 x 181 x 190mm (l x b x h)

 › zeer gering gewicht ca. 2kg

Technische gegevens:

MPP

Artikelnummer 526-2080

Accutype Lithium-Ion, LiFePO
4

Capaciteit 8,8 Ah 

Opgeslagen energie 113 Wh

Uitgangsspanning 12 V nominaal (14.6 max.)

Duurbelasting 80 A

Temperatuurbereik 
opslag

– 10 bis 30 °C

Temperatuurberik 
gebruik

– 20 bis 40 °C

Gewicht ca. 2 kg

Afm. 192 x 181 x 109 mm (L x B x H)

Aansluitmogelijkheid
Zonnepaneel*, brandstofcel tot 

max. 3A, voedingskabel 230V 1A,  
Laadoptie via dynamo auto

Veiligheidsfuncties 
tegen

overladen, diepontladen, 
overspanning inclusief  

kortsluiting

transport- 

veiligheid 

conform de 

UN-standaard 

Rangeren met slechts  

31 kg
systeemgewicht bij combinatie  

van easydriver infinity 2.5

en easydriver MPP
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De Kick voor douches: mycleantank

mycleantank

Zodat de vakantie met de camper of caravan niet door vervuilde leidingen en 

tanks vertroebeld wordt, hebben wij een slimme oplossing ontwikkeld:  

onze 5-in-1 watertankreiniger. Deze frist de leidingen en tanks weer geheel op.  

In plaats van schrobben, kun je eindelijk ontspannen op reis gaan, want deze 

5-in-1 watertankreiniger doet al het werk voor je.

Zo eenvoudig werkt het: leeg de verswatertank, giet er 0,5 l reinigingsmiddel  

in en vul de tank met water op. Draai alle kranen open, totdat er blauw water 

uitkomt en draai de kranen dan weer dicht.

Inwerktijden: ›  25 l tank – 1 uur  ›  75 l tank – 3 uur

  ›  50 l tank – 2 uur  ›  100 l tank – 4 uur

Draai na de inwerktijd alle kranen open en laat het water helemaal doorlopen

tot het water weer kleurloos is.

Met de 5-in-1 watertankreiniger opgefrist de vakantie beginnen: geschikt voor

verswatertank, leidingen, kranen, pompen en afvalwatertank.

Alles voor een glanzend optreden: 
onze mycleanhome onderhoudsset*
De beste manier om op reis te gaan, is met een schone en onderhouden caravan. Regenstrepen, 

mos en licht vergeelde oppervlaktes moeten voor de reis nog even snel verdwijnen. Deur-en  

raamrubbers willen ook topfit op reis gaan en het glas wil schitteren. Het liefst met zo min  

mogelijk inspanning en opzienbarend resultaat. Met onze onderhoudsset voor vermoeide  

caravans en campers heb je alles snel bij de hand, wat je voor je schone thuis nodig hebt.

Het mycleanhome-pakket bevat:

 › Ons rubber-verzorgingsproduct (1 x 100 ml) maakt uitgedroogde afdichtingen van ramen  

en deuren weer fit. Het rubber-verzorgingsproduct zorgt voor een hoog-elastiche film op  

elastomeren, zoals APTK en EPDM. Zo blijven afdichtingen elastisch, vochtafwerend en  

eenvoudig soepel.

 › De acrylglasreiniger (1 x 250 ml) zorgt voor glanzende glasoppervlakken zonder spannings-

scheurtjes. 

 › Onze intensiefreiniger (2 x 500 ml) voor witte kunststof oppervlakken verwijdert het vuil

 › zonder sporen achter te laten. Wat overblijft is slechts een aangename frisse geur en een

 › beschermend laagje, dat oppervlakken verzegelt en antistatisch werkt.

 › 2 reinigingsdoeken als multifunctioneel wapen.

* Alle reinigingsmiddelen zijn ook apart verkrijgbaar!

“Snel  

reinigingsresultaat” 

volgens  

“Caravaning”-Test,  

uitgave 05/2019

Artikelnr. 1012016Artikelnr. 529-0511352S
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Delta 105 
6825 MN Arnhem,  
Netherlands 

T: +31 (0) 26 - 384 45 67

info@reich-easydriver.com 
www.reich-easydriver.com 
facebook.com/reich.easydriver 
instagram.com/easydriver.ontour

REICH Benelux 
Office 3
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