Service
EmergoPlus staat niet alleen voor innovatieve producten, maar ook voor innovatie aan
klantbenadering. Soms komt men met vernieuwing op goede ideeën, soms kan de vernieuwing juist
ontstaan door terug te grijpen op iets oud en vertrouwds, maar dat in de vergetelheid is geraakt. In dit
geval bedoelen we service. Service is een ondergeschoven kindje geworden, soms uit arrogantie, maar ook
uit onkunde. Men geeft een fortuin uit aan reclamebudgetten, maar laat de goedkoopste vorm van de meest
effectieve reclame liggen: service. Laat de klant zich weer gehoord voelen, dan bereikt men vaak meer, door te
luisteren en dan samen tot een oplossing te komen. Wij willen dit systeem weer invoeren voor onze producten
en bieden onze klanten de nodige ondersteuning, zodat zij op hun beurt hun klant weer correct en naar
tevredenheid kunnen helpen. Juist om deze reden willen wij ons specialiseren in onze producten en de kennis
daar omheen. Dat kan alleen als we maar een beperkt aantal producten voeren. De mening van onze klant en de
klant van de klant is daarbij essentieel.
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Over ons
Wij zijn een nieuw bedrijf ontstaan uit een behoefte naar vernieuwing en verbetering op verschillende fronten.
Ten eerste is de recreatiemarkt lang achter gebleven wat de innovatie betreft van producten, terwijl er een
nieuwe doelgroep is bijgekomen die groot is geworden met gadgets en technische snufjes. De tijd dat men
ging kamperen met een caravan is al lang achter ons, men gaat caravannen of men trekt er op uit met een
motorhome, de gemakken van thuis moeten aanwezig zijn. De auto-industrie speelt hier hard op in, nu is het
tijd voor de recreatiemarkt om ook bewust te worden van de wensen van de nieuwe en vaak ook van de
ervaren kampeer-consumenten. Communicatie, controle, gemak en plezier van de mogelijkheden van nu.
EmergoPlus, laat producten produceren, of zoekt producten die hier aan voldoen. Belangrijk voor ons is dat
het voor alle partijen aantrekkelijk is, niet het snelle geld, maar gestage instroom omdat men op je vertrouwt.
De consument moet onze producten weten te vinden voor een prijs die passend is, de leverancier moet er
voldoende aan verdienen om het product te kunnen verkopen en wij willen er niet meer aan verdienen dan
nodig is voor een goede en gezonde bedrijfsvoering.

PowerXtreme
Traditionele caravan accu’s zijn zwaar, kunnen
lekken en moeten in de winter uit de caravan gehaald
worden om te worden onderhouden. EmergoPlus
levert een oplossing voor al deze problemen:
PowerXtreme, voorheen LifePO4You, de door de
KCK als allerbeste geteste accu. De PowerXtreme
LiFePO4 accu’s zijn lichtgewicht accu’s met extreem
vermogen die je nooit in de steek laten. Het is ook
niet zo gek dat deze accu zo goed uit de test kwam:
in tegenstelling tot de recreatieaccu of de gel accu
weegt deze accu minder dan 4 flessen cola of water
en weegt geen 25 kilo. U heeft er geen accubak voor
nodig, u hoeft geen afvoer door de bodem van uw
caravan te maken en u heeft geen lader nodig.

De lader zit al geïntegreerd in de accu en de accu
heeft een eigen systeem om aan de caravanbodem
te bevestigen. Het is eenmaal een flinke uitgave,
maar gezien het feit dat u geen acculader hoeft te
kopen, geen accubak en dat de accu niet sneuvelt
door gebrek aan onderhoud en aanzienlijk langer
meegaat, is het relatief gezien goedkoper en dus een
goede investering. De PowerXtreme wordt geleverd
in 2 varianten. De PowerXtreme X30 30Ah variant
welke ook als boordaccu gebruikt kan worden en de
kleinere PowerXtreme X20 20Ah, welke toch sterk
genoeg is om ook een zwaardere caravan te kunnen
verplaatsen.

PowerXCharger

PowerX Booster
Met de PowerXBooster kunt u onderweg uw telefoon,
tablet, e-reader laptop en gadget opladen en zelfs
gebruiken als starthulp indien uw onderweg met
een lege autoaccu komt te staan. De PowerX Booster
komt in 3 uitvoeringen: de XB10K, XB15K en de XB75K.
Met de XB10K kunt u probleemloos een auto met
een motorinhoud van 2 liter starten. De XB15K is de
kleinste en krachtigste Li-ion starter die momenteel
op de markt is waarmee u auto’s, campers en trucks
met een motorinhoud van zelfs 6.0 liter kunt starten.

De PowerXCharger XC3 is special ontwikkeld voor het opladen van uw Li-ion of loodaccu tijdens het rijden
met uw auto en caravan, aanhanger of boottrailer. Zo komt u overal met een volgeladen accu aan en is
deze altijd klaar voor gebruik. De PowerXCharger laadt efficiënt de accu op en door zijn compacte ontwerp
is hij makkelijk op vele plaatsen te monteren. Hij weegt slechts 120 gram en heeft dus vrijwel geen invloed
op het laadvermogen van uw caravan. Hij is tevens volledig geseald en de behuizing heeft een IP klasse van
65, waardoor hij ook op een aanhanger of in een maritieme omgeving gemonteerd kan worden.

PowerX Off-grid
Kamperen is vrijheid. Vrijheid om te kunnen doen wat u wilt en wanneer u dat wilt. Met de PowerX
Off-grid heeft u de vrijheid om waar dan ook gebruik te maken van het gemak van uw elektronische
apparaten. Uw laptop, koffiezetapparaat, audio, verlichting en kleine koelkast kunt u nu meenemen en
gebruiken op het strand, park, bos, of waar u maar wilt. De PowerX Off-grid kan opgeladen worden via
netstroom, auto of via zonne-energie m.b.v. een zonnepaneel.

PowerStep
Te oud voor de caravan of voor de kampeer auto
omdat het er instappen pijnlijk of lastig is?
Nu bestaat er al een paar jaar een mover zodat men
daarmee langer kan blijven caravannen, of men
kocht daarom een camper. Maar als de tijd de mens
dan toch achterhaalt met zoiets simpels als het
instappen, moet men dan toch het kampeermiddel en
de vrijheid die daar bij hoort, opgeven? De Powerstep
geeft dat stukje hulp dat men nodig heeft. In feite is
het een mini lift. Men kan hem zelfs thuis gebruiken
om in een hoger kastje, of bij een hogere plank te
komen. Deze lift is gemakkelijk mee te nemen en

heeft desgewenst een ingebouwde accu, of men kan
de PowerStep aansluiten op zijn kampeermiddel. Het
verlengt opnieuw de tijd dat men kan genieten van
het onafhankelijk reizen en trekken. Dit opstapje is
nagenoeg stil en kan tot 125 kilo tillen. Er is geen
extra beugel nodig aan het kampeervoertuig: men
houdt zich simpel vast aan de handgreep en kan
vervolgens met de duimen de lift bedienen. een
product voor minder validen? Ja, ook, maar ook voor
iedereen die wat moeilijker ter been wordt en toch
graag blijft door gaan met caravannen.

Beide sets komt met aansluitmogelijkheden voor alle soorten mobiele telefoons en adapterplugs voor alle
mogelijke apparaten, startkabels, een handige draagbare verpakking en diverse accessoires.
De XB75K heeft buiten de mogelijkheden om uw elektronica te laden en de auto te starten
ook de functie van back up stroomvoorziening. U kunt hem ook gebruiken om al uw
huishoudelijke apparaten te voorzien van voeding. Zo kunt u een laptop ( 70W )
gedurende 8 uur gebruiken met de XB75K.

PowerX Sinewave
U wilt uw 230V elektronische apparaat gebruiken maar heeft alleen een 12- of 24volt accu tot uw beschikking?
Dan is de PowerX Sinewave de oplossing voor u. U kunt nu uw elektronische apparaten zoals laptops, pc’s,
koffiezetters en spelcomputers gebruiken in uw auto, caravan, camper, truck of boot. De PowerX Sinewave zijn
Pure Sinewave omvormers, wat inhoudt dat de geleverde stroom gelijkwaardig, of zelfs beter is dan de stroom
zoals u deze thuis geleverd krijgt door uw energieleverancier.

U-Level

PowerX Smart Battery Combox

Kent u dat? U legt uw waterpas binnen in het kampeermiddel, draait poten uit, of rijdt op de wiggen,
gaat vervolgens weer kijken naar de waterpas en dan blijkt het dat men niet goed staat. Men begint
opnieuw en doet dat een aantal keren. Vervolgens laat je het maar voor wat het is. De U-level maakt u dat
een stuk gemakkelijker. U legt één deel in de caravan of camper en het andere deel houdt u bij zich, zo
ziet u onmiddellijk, of u nu achter het stuur zit, of bij de poten staat, hoe alles er bij staat. Men hoeft zich
geen zorgen meer te maken of het water de afvoer wel inloopt, of je wel lekker zit, je evenwichtsgevoel je
niet van slag brengt, of belangrijker, uw bakje koffie niet overloopt. Een typisch EmergoPlus product.

De conditie en staat van uw accu zijn belangrijk. Met de PowerX Smart Battery Combox kunt u deze
eenvoudig en vanaf afstand via uw mobiele telefoon controleren en komt u nooit voor verassingen te
staan. U kunt zo zien hoe volgeladen uw accu is en of de accu bijvoorbeeld vervangen dient te worden.
Hij is geschikt voor alle typen accu’s, zoals loodaccu’s, AGM en Li-ion. De PowerX Smart Battery
Combox heeft ook een track en trace functionaliteit en houdt het rijgedrag bij van het voertuig waarin
hij is gemonteerd.
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