Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen,
neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren.

VMT Mover Systems
Steenoven 14B
3911 TR RHENEN
0317 – 619 479
www.rangeerspecialist.nl
www.caravanmoverspecialist.nl
info@rangeerspecialist.nl

Rangeren is ons vak!

Afhankelijk van de wensen van de klant is de besturing aan/uit hydrauliek of proportioneel.
Zo is er ook een keuze uit verschillende soorten verbrandingsmotoren.

Uw professionele partner voor alle rangeervraagstukken

Ook voor de zwaar transport aanhangwagen is door VMT Mover Systems een modulair
opgebouwd rangeersysteem ontwikkeld. Dit kan zo ver als de klant dat wenst worden uitgebreid.
Bijvoorbeeld door de voor het rangeersysteem aanwezige hydrauliek ook te gebruiken voor
andere hydraulische toepassingen zoals een hydraulische losvloer of hydraulische poten of
kleppen.

VMT MOVER SYSTEMS

Zwaar transport rangeersystemen en speciaal bouw

Professionele rangeersystemen

Bij VMT Mover Systems kunt u terecht voor uw bedrijfsmatige rangeervraagstuk.
Of het nu gaat om het verplaatsen van een kunstwerk, verkoopwagen, torenkraan
of zwaar transport aanhangwagen. Met kennis, vakmanschap en een gezonde
dosis lef hebben wij voor veel rangeerproblemen een duurzame oplossing
gevonden.

Eelektrische movers

Voor het rangeren van korte afstanden en inparkeren is voor de meeste
lichtere draaischamelwagens of tandemassers tot ca. 2000kg een elektrisch
rangeersysteem toereikend. VMT Mover Systems kan u verschillende
mogelijkheden bieden.

Rangeren is ons vak!

Voor u als klant betekent dit dat u te maken
heeft met een professionele partner die:
- in eigen beheer rangeersystemen ontwerpt, produceert en
monteert voor diverse professionele toepassingen tot 50.000kg;
- van alle merken elektrische en hydraulische rangeersystemen
alle onderdelen en besturingssystemen heeft voor onderhoud en reparatie;
- al 10 jaar movers monteert op caravans, vouwwagens,
autoambulances en diverse recreatief gebruikte aanhangwagens;
- zeer veel kennis heeft van accu’s en andere energiesystemen.
VMT Mover Systems heeft diverse uitgebreide test- en
monitoringapparatuur, waarmee data gegeneerd worden die
voor al onze klantgroepen nuttig is;
- beschikt over een volledig ingerichte werkplaats in Rhenen,
een complete mobiele werkplaats en een servicewagen met
benodigde materialen. Hiermee is montage, onderhoud en service
zowel te Rhenen mogelijk als ook op door u gewenste locatie;
- werkt met eigen monteurs, die goed opgeleid zijn en werken
volgens onze strenge kwaliteitseisen.

Wij werken vanuit
de filosofie dat

Productontwikkeling
gebeurt bij ons in de
praktijk. Op deze manier
verbeteren wij continu ons
product. Hierdoor wordt
maatwerk geleverd. Dat
is de basis geweest voor
de rangeersystemen die
wij momenteel leveren:
maatwerk tegen een
scherpe prijs door gebruik
te maken van modulaire
opbouw.

Kennis,
Kwaliteit
& Service
de drie belangrijkste
uitgangspunten zijn die in ons
bedrijf de boventoon voeren.
U kunt dit herkennen aan de
producten die wij verkopen,
de benadering van onze
klanten en uiteraard in
het eindproduct.

Elektro-hydraulische movers

Voor zowel torsiegeveerde als luchtgeveerde schamelwagens of zware tandemassers is
een elektro-hydraulisch rangeersysteem de meest duurzame en bedrijfszekere oplossing.
De door VMT Mover Systems ontwikkelde systemen bestaan uit 4 modules:
1. RVS rangeeraggregaat, in diverse uitvoeringen leverbaar
2. Aandrijfmotoren voor torsie as of lucht geveerd
3. Besturing: dit is standaard radiografisch, maar naar keuze met draad
4. Energie: keuze uit verschillende accu’s / acculaders van topkwaliteit of een verbrandingsmotor

Een accu is het hart van de
mover en bepaalt voor een
groot gedeelte de prestaties.
Voor alle kennis van accu’s
en een uitgebreid technisch
beargumenteerd advies bent u bij
de accuspecialist van VMT Mover
Systems aan het goede adres

Mover

Een onafhankelijk en technisch goed onderbouwd advies dat afgestemd is
op uw wensen. Dat is onze werkwijze bij de verkoop van (onderdelen van)
een caravanmoverset. Doordat wij in de professionele praktijk veel bijzondere
rangeerproblemen oplossen, is een afwijkend caravanchassis geen enkel
probleem voor ons. Als het nodig is wordt een montageplaat voor u op maat
gemaakt. Wij verkopen diverse merken caravanmovers die wij selecteren op
basis van betrouwbaarheid, prestatie en aftersales van de leverancier. In de
driehoek tussen klant en leverancier investeren wij aan beide zijden in een lange
termijn relatie. Wij nemen de tijd voor het advies, de montage en de uitleg bij het
afleveren van de mover.
Als Truma servicepartner kunt u bij ons terecht voor verkoop, onderhoud en
service van de Truma producten.

Voordelen:
• Verbruikt weinig stroom, de accu’s gaan langer mee dit zorgt voor een besparing op onderhoudskosten
• Minder storingen en minder vervanging van onderdelen doordat de gevoelige onderdelen in het
RVS rangeeraggregaat zijn ingebouwd
• Besparing op gewicht en meer ruimte in de aanhangwagen door de montage van de aggregaatkist buiten de wagen

