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Verkeersveiligheidsmarkering bij Pech onderweg enz.

Een ervaring meer!
Wij waren in 2000 onderweg met een nieuwe Detleff camper, op proefrit van het Zwarte Woud
naar Neuss bij Düsseldorf, toen wij op de A61 voor het knooppunt Frankenthal een fluittoon
hoorde.
Onze eerste reactie was:” oh jee, een van de banden loopt leeg.”
Meteen de snelheid naar 60 km en daarmee hield ook de fluittoon op. Ook aan het stuurwiel
viel niets te merken. Toen we over de situatie hadden nagedacht besloten toch maar verder te
rijden. Maar na ca 5 km ging de snelheid langzaam maar gestadig naar beneden.
Ondanks dat ik het gaspedaal tot op de bodem ingetrapte.
Bijna op het knooppunt Frankenthal hebben we ’s nachts geprobeerd
de zijstreep te halen, maar de snelheid was niet voldoende. We
kwamen op de zeer smalle zijstreep van de uitrit terecht.
Meteen hebben we Fiat-Assistance gebeld voor een afsleepdienst en
enkele minuten later was ook de autowegpolitie aanwezig, die een
zeer royale markering aanbracht.

Ik zei tegen mijn vrouw zo’n veiligheidspakket moeten wij ook in
de camper hebben.
Wij zijn midden in de nacht met een huurwagen naar Neuss terug
gereden en een week later hoorde ik dat een schroefje zich los had
gemaakt in de motor en daar de nodige schade had aangericht. Dit in
een bijna nieuwe motor (1.400 km)

Aanbeveling:
Zoals u aan onze Laika Camper ziet, heb ik eerst twee knipperlichten boven gemonteerd,
aangezien personenauto’s in een file op de autoweg mijn knipperlichten onder moeilijk zien.
En bij pech onderweg enz heb ik extra waarschuwinglichten.

Precies zoals bij touringcars, minibussen enz. Makkelijk zelf te monteren voor ca. €35,-
(Extraknipperlicht voor Touringcars, Minibussen (NKw), Hella Best.-Nr. 2BM 006 692-01/02,)
Eenvoudig een extra kabel trekken van boven naar beneden aan beide kanten.
Van knipperlicht naar knipperlicht.

Verder hebben we een verkeersveiligheid pakket gekocht;
Best. Nr. Ca.

2 pionnen, 500 mm 71 110-5 € 46,50
1 Signaal Type 60 reproreflecterend,

Teken 101 Gevaar 167 061-1 €200,-
1 Elektroflitslicht

Super Primär 823/1 130 274-11 €190,-
4 Accu constant 45, 6V 45-50 Ah 155 056 € 70,-

Verdere Informatie:
Adolf Nissen Elektrobau GmbH+Co KG, D-25827 Tönning
Tel +49 (0)4861 – 612 0, of www.nissen.de

http://www.nissen.de/

