Vergroot uw vrijheid!
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Indien u een bezoekje of een proefrit wilt maken, laat het
ons dan weten. Dit is om teleurstellingen te voorkomen.
Wij zorgen er dan voor dat alles op de afgesproken tijd
gereed staat.

Wij van CAR-A-TOW hebben voor veel
automerken en modellen een systeem.
U kunt hier meer over vinden op onze website,
u vindt hier direct wat het systeem voor uw auto
kost. Verdere informatie kunt u hier eveneens
vinden. Geen Internet? Belt u dan voor informatie
onderstaand telefoonnummer.

Bekijk de video op WWW.CARATOW.NL

CAR-A-TOW Europa
Seedûker 6
9051 VB Stiens

www.caratow.nl
info@caratow.nl
Tel. 058-2573485
Fax 058-2575982

Het systeem met Nederlandse wegtoelating
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Welkom bij CAR-A-TOW Nr. 1 in Europa

Het revolutionaire opklapbare CAR-A-TOW systeem (geregistreerd
ontwerp) is zeer gemakkelijk in gebruik en wordt sinds 1990
ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd. Na montage door uw CARA-TOW-dealer monteert u het systeem en koppelt aan in minder dan 2
minuten.
CAR-A-TOW heeft jarenlange ervaring met het vervoer van
autovoertuigen achter campers en het autovervoer voor auto- en
verhuurbedrijven.

Remsysteem:

Het remsysteem werkt met een AL-KO koppeling welke is voorzien van
een oplooprem.
Het opklapbare CAR-A-TOW systeem zorgt er middels een speciaal
gefabriceerde en gemonteerde remkabel voor dat uw auto afremt met
behulp van zijn eigen remmen. Hiermee verkrijgt u een totaal geremde
combinatie. Aangezien wij veiligheid de hoogste prioriteit geven,
monteren wij nooit ongeremde CAR-A-TOW systemen.

Het CAR-A-TOW systeem stelt veel campereigenaren in staat hun eigen
auto mee te nemen achter hun camper.
Het systeem is een fractie van het gewicht van een aanhangwagen,
en kost beduidend minder dan een aanhangwagen. U heeft geen
parkeerplaats of een stalling nodig. Op uw bestemming aangekomen
simpelweg het systeem in minder dan 1 minuut demonteren, en u kunt
gaan en staan waar u wilt.

Het oorspronkelijke concept van CAR-A-TOW was dit idee. Uiteindelijk
resulteerde dit idee in een fantastisch systeem welke u op uw vakantie
bestemming alle vrijheid geeft en u niet gebonden bent aan uw camper.
U weet als geen ander dat uw camper u ontzettend veel vrijheid biedt
maar niet erg gemakkelijk is om ermee een ritje naar de winkels of
bezienswaardigheden te maken. Het CAR-A-TOW systeem vergroot uw
vrijheid.

Sturen:

Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Na montage door de CAR-A-TOW
dealer volgt uw auto altijd uw camper. Het rijdt zelfs beter dan een
aanhangwagen en slingert niet. Ter verduidelijking. U kent wellicht een
kinderbuggy. U stuurt de handvaten en de buggy gaat die kant op die
u wilt dat hij gaat. Dit principe werkt eigenlijk hetzelfde bij het CARA-TOW systeem. Het verschil is dat het systeem zorgt dat uw auto
uw camper volgt. Stuurbekrachtiging op uw auto is geen probleem. U
laat de sleutel in het contactslot en sluit de auto eventueel af met u
reservesleutel.

Aankoppelen:

U brengt het systeem aan in 2 minuten. U heeft hiervoor geen
gereedschap nodig. Het aankoppelen gaat net zoals bij een
aanhangwagen of caravan, alleen gemakkelijker.

Rijbewijs BE:

CAR-A-TOW blijft altijd alle nieuwe automodellen volgen zodat ons
assortiment van systemen zeer ruim is.

Met het CAR-A-TOW systeem heeft u geen rijbewijs BE nodig. Met
rijbewijs B mag u altijd in combinatie met het CAR-A-TOW systeem
rijden.

