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Plaatsbesparend aanbrengen van stoelen in de omgebouwde camper

De stoelen bevestigd bij geopende achterklap

Wij hebben afgelopen jaar een VW T4 als
camper omgebouwd. Bij de bevestigng
van de kampeerstoeltjes hebben we de
montage aan de achterklap gekozen. De
stoelen liggen daardoor bij het in- en
uitladen van de kofferruimte niet in de
weg.

Aangezien de kampeerstoeltjes ondanks
hun lichte bouwwijze nog ca. 4 kg
wegen, hebben wij besloten ze met 3
potmagneten CSN-25 (www.
supermagnete.it/dut/CSN-25) per stoel te bevestigen.

Absoluut voordeel: De stoelen kunnen supereenvoudig verwijderd en weer
bevestigd worden (zonder lastig vastbinden o.i.d.).

De magneten werden bevestigd aan een
extra houten afdekking, als tegenstuk
dient bij elk een buisklem en een M8-
schroef ter bevestiging van de metalen
schijf (ter zekerheid met een sluitring en
moer).

Opmerking van het supermagnete-
team: In plaats van deze toch enigszins
gecompliceerde constructie met
buisklem en schroef kunnen er ook
metalen tegenstukken direkt aan de stoelen worden bevestigd (links zie onder).
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Per stoel zijn 3 magneten in gebruik

Deze bevestiging is meermaals
beproefd en wordt op de camping altijd
weer met enthousiasme begroet.

Opmerking van het supermagnete-team: bij een autoongeluk zouden de stoelen
beslist losschieten en door de lucht worden geslingerd, hetgeen extreem gevaarlijk
voor alle inzittenden is. Weliswaar vormt een los in de kofferruimte liggende of
slecht gefixeerde stoel natuurlijk een net zo groot gevaar.

Indien u deze toepassing nabouwt: Zekert u de lading zo, dat u en uw
medeinzittenden bij een ongeval veilig zijn. Wij raden u aan de bagageruimte met
een veiligheidsnet van het bestuurdersgedeelte te scheiden.

Gebruikte artikelen
6 x CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.it/dut/
CSN-25)
6 x MSD-26: metalen schijfjes met rand en verzonken schroefgat M4 (www.
supermagnete.it/dut/MSD-26)
6 x MD-27: metalen schijfjes met verzonken gat Ø 27 mm (www.supermagnete.it/
dut/MD-27)
6 x ZTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
it/dut/ZTN-25)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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