
Bagklapsdøråbneren giver fuld funktionalitet uden at op-
tage for meget plads. 

Handi HDO er en unik elektriskbetjent automatisk bag-
klaps døråbner. Den er specielt designet til at åbne de 
tunge bagklaps døre i VW T6, Mercedes Vito og Fiat 
Scudo og den er som sådan meget stærk.

handiHDO
BAGKLAPSDØRÅBNER

Plug ’n play - 

Fuldt integreret 
med Handi Lift™ 

kørestolslift. Virker 
med kun én fjernbe-

tjening



ELV
2000/53/EC

2004/108/EC

2006/42/EC

RoHS
2002/95/EC

EMC

handiHDO
BAGKLAPSDØRÅBNER

™

Strømforsyning VDC 12

Strømforbrug     A 25

Vægt    kg 6,3

Højde  mm 300

Bredde  mm 180

Dybde  mm 120

Handi HDO IN0082

Beslag, MB Vito IN008-1-BRA

Beslag, VW T5 IN008-2-BRA

Beslag, Fiat Scudo IN008-3-BRA

Beslag, Universal IN008-U-BRA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse

Handi HDO™ - Bagklapsdøråbner

Handi HDO er en elektrisk bagklapsdøråbner, som er 
stille, vedligeholdelsesfri og let at montere.  

Bagklapsdøråbneren giver fuld funktionalitet, uden at 
optage for meget plads.  

Dette er især en fordel i mindre biler - f.eks. en mpv. 

Den er monteret på bilvæggen med et specielt 
beslag. Dette giver plads på gulvet til yderligere 
tilpasning eller udstyr og sikrer desuden et godt 
udsyn.  

Egenskaber

•	 Ingen strøm? Bare roligt. Bagklapsdøråbneren 
kan stadigt bruges manuelt, og hvis al strøm 
svigter, vil de originale dæmpere forhindre 
bagklappen i at sænke under uhensigtmæssige 

forhold. 

•	 De eneste nødvendige justeringer er de åbne og 

lukkede positioner af bagklappen.  

•	 Testet ved 10.000 cyklusser, denne HDO er 
testet til grænsen for at sikre et produkt med lang 
levetid. 

•	 Plug ’n play: Bare tilslut den og alt er aktiveret.

Montering

Denne HDO kommer med et universelt beslag. 
Bemærk venligst: specielle beslag gælder for 
Mercedes Vito, VW T5 og Fiat Scudo.

Husk venligst at bestille beslagene ved bestilling. Hvis 
bilen ikke har en fabriksmonteret bagklapsfrigørelse 
kan vi levere det nødvendige kit. 
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