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Sådan ser Elfoot ud tæt på.
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Familien Hansen Hedehusene har i
halvandet år knoklet med at udvikle
nye universal-elstøtteben, der nu er
klar til at blive sendt på markedet
TEKST & FOTO Torben Brandt

et må kunne gøres smartere. Det var Jørgen Hansens
første tanke, da han og fru Eva for et par år siden var
på campingferie i familiens nyanskaffede autocamper, og han en aften manuelt baksede med at få
vognens støtteben sat på jorden.
Normalt ville historien ende der, men ikke i dette tilfælde. Jørgen
Hansen gik i tænkeboks og begyndte at overveje, hvordan han
kunne udvikle et system, så han slap for at sænke støttebenene
med håndkraft.
Jørgen Hansen vidste godt, at der allerede fandtes adskillige elektriske støtteben på markedet, men han ville gerne lave sine egne universalstøtteben i god kvalitet, der var til at betale. Derefter kastede
ægteparret sig ud i projektet, og fik undervejs følgeskab af deres
voksne datter, Nana, der fik ansvar for blandt andet markedsføring.

D

Fik lov at låne
Eva og Jørgen Hansen driver til daglig sammen et firma, der leverer
elektrisk udstyr til bilbranchen, og netværket derfra har været en
god hjælp i udviklingen af de elektriske støtteben.
Men også andre steder har der været hjælp at hente – f.eks. da
familien kørte til Køge Caravan Center for at købe et par støtteben
til at eksperimentere med. Her faldt de i snak med forretningens
direktør og daglige leder, Steen Hansen, der blev så fascineret af
Og her er det monteret på campingvognens støtteben.

En dejlig campingplads i Sydtyrol, hvor der
hersker en god atmosfære. Stor legeplads,
svømmebad og svømmehal, gode faciliteter.
Hotel med restaurant og stor solterrasse,
rustikke hytter, pizzeria, gode indkøbsmuligheder med få minutters gang til bymidte.
Dolomitterne, Gardasøen, Bolzano
Afmærkede bjergvandringsstier
og cykelture langs floden.
Busforbindelse til Bolzano flere gange i timen.
Beliggenhed: 8 km syd for Bolzano.
Skriv til os eller kom og besøg os.
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Der følges nøje med fra sidelinjen.

Jørgen Hansens idé og gåpåmod, at han endte med at låne ham et
par støtteben til formålet.

Lette at montere
De følgende måneder gik med at prøve sig frem på familiens privatadresse i Hedehusene.
– Vores udgangspunkt var, at de skulle være lette at montere for
værkstedet, og at de skulle kunne sidde på alle støtteben, siger Jørgen Hansen.
Siden blev listen med krav gradvist længere.
– Vi fandt ud af, at det ville være skidt, hvis det elektriske system bryder ned, så man ikke kan få støttebenene op, når man skal til at køre
af sted. Derfor måtte vi opfinde en løsning, så benene kunne køres op
manuelt, hvis elektronikken sætter ud, fortæller Jørgen Hansen.
En anden detalje er, at de elektriske støtteben ikke må sidde så
stramt, at de sætter sig fast, hvis vognen, og dermed støttebenene,
ikke bruges i en længere periode. Løsningen blev, at systemet automatisk løsner møtrikken en kvart omgang, efter at støttebenene er
kørt på plads.
Også benenes nedslag på jorden er der brugt mange timer på at få
justeret på plads, så vognen står lige og stabilt uanset underlag.

Testet hundredvis af gange
I hele forløbet har hjemmet i Hedehusene fungeret som testcenter
for støttebenene, der har fået navnet Elfoot. En væsentlig del af
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Her er fjernkontrollen, der hører til støttebenene. Elfoot koster 6.995 kr.,
hvortil skal lægges cirka fire timers værkstedsmontering, der koster cirka
2.500 kr.

STEG BØFFEN PÅ GRILLEN,
CAMPINGNYHEDER
IKKE I BILEN!

Vores udgangspunkt var, at de
skulle være lette at montere for
værkstedet, og at de skulle kunne
sidde på alle støtteben

testen er gået ud på at køre benene op og ned et utal af gange for
at se, hvordan de slides, og hvordan de reagerer under forskellige
klimatiske forhold.
– Elektronikken har vi fået hjælp til af folk, der er eksperter i den
slags, men ellers har vi selv stået for udviklingen. Jeg vil tro, vi har
kørt støttebenene op og ned cirka 500 gange for at finde ud af,
hvordan de opfører sig, når man bruger dem. Eksempelvis var det
vigtigt for os at se, hvordan de klarede perioden i begyndelsen af
det nye år, hvor der var meget hård frost, siger Jørgen Hansen.

Når solen skinner, risikerer du,
at madvarer bliver dårlige efter
kort tid i bilen.
Med en køleboks fra Dometic
i bagagerummet er du sikker
på, at din mad holder sig frisk.

F
Få
å hjælp til
at vælge den
helt rigtige
kkøleboks:
øleboks:

Brug den på campingturen, på
udflugten og når du skal have
dine indkøb med hjem fra
supermarkedet.

Erfaren rådgiver
For Jørgen Hansen har det været en stor hjælp at vende spørgsmål
og tanker med en erfaren aktør som Steen Hansen fra Køge Caravan
Center.
– Vi har mest fungeret som rådgivere, og er kommet med input
undervejs. Jeg synes, resultatet er blevet rigtig godt, fordi produktet er til at betale, og det kan justeres, så det passer til alle støtteben.
Og så tiltaler det mig, at det er i en ordentlig kvalitet, og at det kan
monteres på cirka fire arbejdstimer, så økonomien også på det
punkt er fornuftig, siger Steen Hansen, der selv kommer til at forhandle Elfoot i Køge Caravan Center.
Men dermed stopper det forhåbentlig ikke. Familien fra Hedehusene skal de kommende måneder rundt i landet for at forsøge
at få en række danske campingforhandlere til at føre Elfoot i
butikken.

Se hele det store udvalg og find din nærmeste
forhandler af Dometic kølebokse:

www.dometic.dk
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