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Geschiedenis PowrMovers:
PowrMovers heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van kwaliteits
rangeersystemen voor caravans en aanhangers. In de jaren 80 zijn we
begonnen met de productie van de Powrwheel: een handig hulpmiddel om het
rangereren van caravans te vereenvoudigen. In Engeland is dit syteem
uitgegroeid tot een ongekend succes. Al snel werd dit hulpmiddel ook toegepast voor allerlei soorten aanhangers in de handel en industrie. In 2001 is
PowrMovers als een van de eerste op de markt gekomen met een caravanmover op afstandsbediening: de welbekende en alom bekroonde PowrMover1
serie. Het paradepaardje van deze serie modellen, de robuuste PowrMover1
XL, is door de internationale media veelvoudig als beste getest, en is een van
de best verkochte moversystemen in Europa. Nu lanceren wij vol trots zijn
langverwachte opvolger: De PowrMover Evo serie!

Unieke garantie en service
PowrMovers geeft op haar modellen movers een unieke 5 jaar garantie en
service. Onze telefonische helpdesk staat altijd voor u ter beschikking, en in
het uitzonderlijke geval van een storing hebben wij een mobiel service team
dat u snel en zorgvuldig uit de brand helpt. Wij komen gedurende 5 jaar kosteloos bij u aan huis, door de gehele Benelux. Ook in andere landen waar wij
gevestigd zijn hebben wij de middelen om eventuele problemen snel te kunnen
oplossen. Bij PowrMovers staat het belang van de klant altijd voorop!
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Introductie
PowrMover Evo

PowrMover Evo met enkelzijdige handmatige bediening
Geschikt voor caravans tot 2000 kg.
Geavanceerde elektonische besturing met FM ontvangst
Geheel nieuw ontwerp en krachtigere motoren
Diverse ingebouwde beveiligingen
5 jaar garantie en service on site
Instelbare snelheid
Optimale bodemvrijheid door beperkte inbouwhoogte
Softstart functie
Eenvoudig
handmatig
aanen
afzwenken
TUV Gekeurd
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Het geheel nieuwe topmodel van PowrMovers heeft een compleet
nieuw ontwerp en is aanzienlijk krachtiger, efficienter in gebruik en
duurzaam.
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Het intelligente ontwerp van de PowrMover Evo bestaat uit
moderne lichtgewicht materialen, waardoor de mover niet alleen een
lichtgewicht, maar ook robuust is en beschermd tegen invloeden van
buitenaf.
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PowrMovers blijft het mover merk met de beste prijs
kwaliteitverhouding en service.

Specificaties
Max. stijgingspercentage
Voedingsspaning
Max. stroomverbruik
Gemiddeld stroomverbruik
Gewicht

15 % bij een totaalgewicht van 2000 Kg
12 V
120 A
20 A
35 Kg
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PowrMover Evo + met automatische bediening
Geschikt voor caravans tot 2000 kg.
Geavanceerde elektonische besturing met FM ontvangst
Geheel nieuw ontwerp en krachtigere motoren
Diverse ingebouwde beveiligingen
5 jaar garantie en service on site
Instelbare snelheid
Optimale bodemvrijheid door beperkte inbouwhoogte
Softstart functie
Elektrisch
aanen
afzwenken
met
draadloze
afstandsbediening
TUV Gekeurd
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Powersets
Voor het optimaal gebruik van de PowrMover dient u te beschikken over het
juiste type accu en acculader. PowrMovers biedt drie sets aan die bestaan uit
de hoogste kwaliteit accu’s en toebehoren.
Powerset Basic
Het standaard accupakket met daarin een 100 ampere Zap semi-tractie accu
en de LBC 412 universeel acculader van Proosten electronics. Deze accu levert
een optimale capaciteit en gaat jaren mee bij het onderhouden van de accu
met de LBC 412 lader.
Specificaties
Type accu
Zap Semitractie Calcium 100 amp./u
Type lader
LBC 412 universele hoogfr. Lader 10A
Type bak
Zuurbestendige accubak
Type accuklemmen
Ojop Accusnelklemmen
Gewicht
28 kg.
				
Hoogwaardige kwaliteit Zap 100 Amp./u
LBC Hoogfrequent lader
Handige Ojop Accusnelklemmen
Zuurbestendige accubak
Powerset Pro
Indien u op zoek bent naar een lichtere accu en deze in de winter niet verplicht
uit de caravan wilt halen, dan is dit pakket geschikt voor u. De Optima AGM
Spiraalcel accu van 55 amp/u is efficienter in gebruik, en daardoor kunt u volstaan met een minder groot amperage. Hij is 7 kilo lichter in gewicht en hoeft
in de winter niet onderhouden te worden. Hij neemt aanzienlijk minder ruimte
in en wordt gemonteerd met een handig montage frame i.p.v. een accubak. De
bijgeleverde LBC 412 lader krijgt deze accu na gebruik weer snel volgeladen.

Specificaties
Type accu
Type lader
Type bak
Type accuklemmen
Gewicht

Optima YTS 4.2 55 AGM Amp./u
LBC 412 universele hoogfr. Lader 10A
Optima Montage frame
Ojop Accusnelklemmen
21 kg.

				

Lekvrije, lichtgewicht en efficiente Optima Spiraalcel accu
				
LBC Hoogfrequent lader
Handige Ojop Accusnelklemmen
Eenvoudig en stevig montage frame
				
Powerset Light
De Powerset Light is de lichtgewicht variant van de Powerset Pro. De Optima AGM spiraal cel accu van 38 amp/u is
geschikt voor het gebruik van de mover op kleinere caravans met weinig laadvermogen. U kunt deze set gebruiken bij
caravans tot 1250 kg.
Specificaties
Type accu
Type lader
Type bak
Type accuklemmen
Gewicht

Optima YTS 2.7 38 AGM Amp./u
LBC 412 universele hoogfr. Lader 10A
120 A
Ojop Accusnelklemmen
13 kg.

Lekvrije, lichtgewicht en efficiente Optima Spiraalcel accu
LBC Hoogfrequent lader
Handige Ojop Accusnelklemmen
Eenvoudig en stevig montage frame
Geschikt voor caravans tot 1250 kg.

Voor verkooppunten zie:

www.freelife.nl

PowrMovers raadt montage van haar producten aan door
de specialist. Een overzicht van verkooppunten vindt u op:
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

