
• iTBS is drie systemen in één: anti-slinger, afdalen en achteruitrijden
• iTBS geeft een veilig gevoel achter het stuur door automatisch ingrijpen bij slingeren van  
  de caravan
• iTBS helpt u zorgeloos de bergen door, minder kans op hete remmen tijdens het afdalen  
  en bespaart daardoor reparatiekosten
• iTBS maakt achteruitrijden met een caravan heel soepel
• iTBS zorgt voor een toename in rijcomfort door een ‘rustiger combinatie’
• iTBS biedt een Hi-Tech aanpassing van de relatief ouderwetse caravanremmen
• iTBS is makkelijk om te zetten naar een andere caravan

• iTBS is ontwikkeld met Triorep, een autoriteit in ondersteltechniek

Omdat veiligheid op de weg voor iedereen 
belangrijk is kiest u
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Wat kan beter op reis met de caravan?
Een schrikbeeld van de caravanrijder is het ongecontroleerd slingeren of pendelen van de caravan achter de 
auto. In het ergste geval kan dit leiden tot een crash van de combinatie. Ongecontroleerd slingeren kan optreden 
bij hogere snelheden bij verkeerde beladaing, stoten van zijwind of hobbels in de weg e.d. Ook het inhalen van 
of ingehaald worden door vrachtauto’s en autobussen kan ongecontroleerd slingeren in gang zetten. Als zoiets 
gebeurt zonder automatisch anti-slingersysteems zoals iTBS is de enige uitweg snel en krachtig remmen.
Iedereen, die bekend is met het rijden met mechanisch geremde aanhangers zoals caravans, kent de betrouw-
baarheid van de mechanische oplooprem, maar heeft ook wel kennis gemaakt met enkele zwakke punten van 
dit systeem.
Het afdalen van lange hellingen kan leiden tot oververhitte remmen en lagers doordat de oplooprem van de 
aanhanger ook remt als de trekkende auto op de motor remt. Tijdens de afdaling kunnen de remmen van de 
caravan daardoor alleen afkoelen als de combinatie wordt stilgezet op een parkeerplaats.
Achteruitrijden vraagt de nodige zorgvuldigheid omdat de achteruitrijautomaat in de rem weerstand blijft bie-
den. Dit kan leide tot schade aan de caravanremmen en/of de koppelingsplaten van de auto.

iTBS biedt een oplossing voor genoemde zwakke punten van de traditionele oplooprem. Maar iTBS is zeker 
geen apparaat dat het mogelijk maakt sneller te rijden dan de combinatie veilig aankan.

Dit product is ontwikkeld door

Travel in safety

www.trailersafetyengineers.nl


