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Stanowią napędy o dużej mocy, możliwe do stosowania w wielu sytuacjach.

Łatwe i intuicyjne w obsłudze (nawet w trudnych warunkach i na stromych zboczach).

Lekkie, eleganckie i kompaktowe.

Zapewniają bardzo mały promień skrętu.

Uruchamiane elektrycznie (easydriver pro) lub ręczną korbą (easydriver basic).

Wyposażone w unikalny mechnizm pozwalający na optymalne wykorzystanie mocy.

Posiadają możliwość zastosowania lekkiego system zasilania Mobility Power Pack o wadze 2 kg. 

Obsługiwane pilotem zdalnego sterowania.

Gwarantują doskonałą trakcję umożliwiającą bezpieczne pokonywanie zboczy, mokrej trawy, błota i ciężkiego terenu.

Dzięki funkcjom Softstart i Softstop charakteryzują sie precyzyjnym i delikatnym ruszaniem i zatrzymywaniem przyczepy. 

Szanowni Państwo,

Wakacje to wspaniały czas, który chcemy spędzić jak najprzyjemniej np. wybierając się w podróż z przyczepą kempingową. 

Niestety przyczepy bywają bardzo ciężkie i manewrowanie nimi na polu kempingowym nie należy do łatwych. Aby to ułatwić 

porzedstawiamy innowacyjne urządzenia do manewrowania przyczepą easydriver pro i  easydriver basic.  

Easydriver pro i easydriver basic pomogą ustawić we właściwej pozycji przyczepę jedno lub dwuosiową na małych przestrzeniach 

i na stromych zboczach, gdzie potrzebne są niewielki promień skrętu oraz duża moc. Gwarantują jednocześnie dużą precyzję, 

pewność i bezpieczeństwo działania.
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Nazwa
DMC

(kg)

Zdolność pokonywania 

(%)

max. pobór

prądu

Waga

(kg)
Nr art.

easydriver basic 1.8

dla przyczep
1800

1200

15 

28
ca. 20 A 33,0 417346.001

easydriver basic 2.3 2300

1200

15 

30
ca. 25 A 35,0 417347.001

easydriver basic 2.8
2800

1800

12 

28
ca. 35 A 66,0 417348.001

easydriver basic 3.1 3100

1800

12 

30
ca. 40 A 70,0 417349.001

Nazwa
DMC

(kg)

Waga

(kg)

easydriver pro 1.8
1800 

1200 

15 

28
ca. 20 A 32,0 417350.001

easydriver pro 2.3
2300 

1200 

15  

30 
ca. 25 A 34,0 417351.001

easydriver pro 2.8
2800 

1800 

12 

28 
ca. 35 A 64,0 417352.001

easydriver pro 3.1
3100 

1800 

12  

30 
ca. 40 A 68,0 417353.001

wzniesień*

Zdolność pokonywania 

(%)
wzniesień*

max. pobór

prądu
Nr art.

przy krótkotrwałych obciążeniach zdolność pokonywania wzniesień może być większa.*

jednoosiowych

dla przyczep
jednoosiowych

dla przyczep
dwuosiowych

dla przyczep
dwuosiowych

dla przyczep

dla przyczep

dla przyczep

dla przyczep

jednoosiowych

jednoosiowych

dwuosiowych

dwuosiowych

Easydriver - dostępne wersje
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Nazwa Opis

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary

(D x S x W) 

(D x S x W) 

(D x S x W) 

(D x S x W) 

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Waga

Waga

Waga

Waga

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Art. nr

MPP 

Mobility-Power-Pack

– Kombinacja zasilania prądem 
 (8,8 Ah) + elektronika łaująca
– 12 V nominalnie (14,6 max.), 

– zintegrowana funkcja bezpieczeństwa
– znacząco wyższa żywotność niż 
 tradycyjne baterie ołowiowe
– ładowanie poprzez kabel, prądnice samocho-

 dową, panel słoneczny albo ogniwo paliwowe
– czas działania przy masie 1600 kg: 15-20 min.

200 x 200 x 102 2,0 417354.001

Nazwa Opis

Energie-Set I – Batteria OPTIMA YT S 4.2 

 (12 V, 55 Ah)
– Ładowarka c-Go 10 A

175 x 200 x 254 20,5 417355.001

Nazwa Opis

Energie-Set II – Batteria OPTIMA YT S 5.5 

 (12 V, 75 Ah)

– Ładowarka c-Go 10 A
165 x 238 x 325 27,5 417356.001

Nazwa Opis

Ładowarka c-Go 10 A

– W pełni automatyczna przystosowana 

 do baterii AGM i GEL – można stosować 

 do zasilania prądem także bez baterii.

– Bez wentylatora, certyfikat TÜV, GS 

– Ładowanie wg. IUoU (maksymalny prąd 

 ładowania 10 A, maksymalne napięcie ładowania

 14,4 V i 14,7 V, maks. 14,8 V ustawialne)

210 x 175 x 60 ca. 1,3 417357.001

Easydriver
Mobility-Power-Pack

Easydriver - akcesoria

- bardzo lekki, zmniejsza wagę

  systemu do 27 kg 

- zastępuje baterię i ładowarkę

- nowoczesna technologia Li-ion

  (LiFePO4)

- zapewnia bezpieczeństwo transportu

  według norm ONZ

 

obciążenie długotrwałe: 80A

dla przyczep
jednoosiowych

dla ciężkich przyczep
dwuosiowych



Nazwa Opis

CWC 1.0

Caravan Weight 

Control

– Uniemożliwia przeładowanie i nierównomierne 

– Waga najazdowa

 obciążenie przyczepy
– Kontrola wagi całkowitej i częściowych obciążeń 
 poszczególnych kół
– Łatwa w użyciu razem z zestawem Easydriver

– Wyróżniona „złotym C” DCC
– Dokładność: < 3 %
– Temperatura pracy: od 0 do 50 ˚C
– Baterie: 2 x 1,5 V alkaliczne typ AA A (nie wchodzą 

– Maks. obciążenie na koło: 1.000 kg (żółta)

360 x 70 x 45 1,0 417359.001

CWC 1.5

Caravan Weight 

Control

Patrz wyżej

– Maks. obciążenie na koło: 1.500 kg (pomarańczowa)
360 x 70 x 45 1,0 417360.001
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Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o. KNOTT MARKETING KPL

Nazwa Opis

Podwójne koło podpor.

„Easy Wheel“

– Zestaw podwójnego koła podporowego
– Łatwe i pewne manewrowanie na każdym podłożu
– Chroni przyczepę i urządzenia przed uszkodzeniem

2,9 417358.001

Adapter korby 30 Adapter do wysuwów 30 cm 0,26 417550.001

Adapter korby 45 Adapter do wysuwów 45 cm 0,34 417551.001

Nazwa Opis

TLC

Towbar Load Control

– Cyfrowy odczyt od 1 kilograma
– Bardzo czytelny wyświetlacz ustawiony pod kątem, 
– Pewna działanie bez sprężyn
– Maksymalne obciążenie pionowe 109 kg
– Baterie: 2 x 1,5 V alkaliczne typ AA (nie wchodzą 

w skład zestawu)

w skład zestawu)

1,0 417419.001

TLC Tandem Patrz wyżej

– Specjalnie dostoswany program do przyczep dwuosiowych
1,0 417420.001

Waga

Waga

Waga

(kg)

(kg)

(kg)

Art. nr

Art. nr

Art. nr

dla przyczep
jednoosiowych

dla przyczep
dwuosiowych

Wymiary

(D x S x W) 

(mm)

– Waga do pomiaru nacisku na hak

Łatwe manewrowanie
po naciśnięciu przycisku
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