
 HULPLUCHTVERING VOOR 

CAMPERS BESTELAUTO’S EN PICK-UP 

Dunlop Luchtvering is altijd een rechts, 
links gescheiden systeem. 

Zwaar beladen campers hebben de volgende nadelen: 
        

 Hogere zijwindgevoeligheid 

 Instabiele wegligging 

 Verminderde grip van de voorwielen 

 Langere remweg 

 Verblindende koplampen  

 

Voordelen van Dunlop hulpluchtvering: 
 

 Meer rijcomfort 

 Meer bodemvrijheid 

 Rechts en links afzonderlijk de hoogte instellen 

 Meer druk op de voorwielen, stuurt beter, kortere remweg 

 Op oneffen ondergrond is de camper recht te zetten 

 Schade voorkomen bij het op en afrijden van een veerboot 

MET ZONDER 

Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor Campers, Pick-Up’s 

en Bestelauto‘s met een vaste aslast of ABS. 

 

Door het originele veersysteem van het voertuig zwaar te 

belasten hangt het voertuig achterover en staat de 

achterkant dus te laag. 

Dit kan de volgende problemen met zich meebrengen: 

verminderde druk op de vooras,verslechterde 

stuureigenschappen, slechtere wegligging, langere remweg 

en verblindende koplampen. Hierdoor neemt de stabiliteit en 

het rijcomfort van het voertuig af. Het luchtveersysteem 

zorgt ervoor dat het voertuig bij verschillende belastingen 

altijd in balans is. Als het voertuig zwaar beladen is, rijdt het 

altijd nog comfortabel als het voertuig op hoogte is  

gebracht door middel van de luchtvering. Voordelen van een 

hulpluchtveersysteem zijn: verhoogde stabiliteit en vering, 

afname van zijwindgevoeligheid, sterk verbeterde 

wegligging, altijd de juiste remdruk en minder banden 

slijtage. De montage van de luchtvering vindt plaats zonder 

te boren of te lassen aan het voertuig. 
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Optie 1 bestaat uit : 

 

 2x Manometer 10 Bar 

 2x Vulventiel 

 1x Paneel 

Dunlop Luchtvering is altijd een rechts, 
links gescheiden systeem. 

Optie 2 bestaat uit : 

 

 1x Hoogwaardige kwaliteits Compressor 

 2x Manometer 10 Bar 

 2x Ontluchtings-knop 

 1x Bedienings-schakelaar 

 1x Paneel 

Optie 3 bestaat uit : 

 

 1x Hoogwaardige kwaliteits Compressor 

 2x Manometer 10 Bar 

 2x Ontluchtings-knop 

 2x Beluchtings-knop 

 1x Paneel 

 1x Druktank 

Speciale panelen Optie 1 en 2 : 

 

 Fiat Ducato X244  2002-2006  

 Fiat Ducato X250  2006- 

 Ford Transit   2006- 

 Renault Master X62 2010- 

 Mercedes WDB 906      2006- 

 Renault Master X70 2004-2010 

 DUNLOP HULPLUCHTVERING  

OPTIES 

Uw dealer: 

X244 X250 Master X62 Transit WDB 906 / X70 / DIN 1 


