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Nu nieuw:

Mover®
TE R4

Manoeuvreersystemen
Truma Mover®

Gewoon meer
ontspannen onderweg
Met Truma wordt elke
reis een vakantie

Sneller, krachtiger,
wendbaarder
De nieuwe Truma Mover®
manoeuvreersystemen

Uitgerekend de mooiste staanplaatsen zijn vaak moeilijk
toegankelijk. Vaak ontbreekt de ruimte tot manoeuvreren
of de grond is nat en oneffen – en er is niemand om te
helpen duwen.

Al meer dan 12 jaar ontwikkelen wij innovatieve manoeuvreersystemen voor caravans. 12 jaar, waarin wij veel ervaring
hebben opgedaan. Vooral ook, omdat wij zelf enthousiaste
kampeerders zijn en om die reden precies weten, wat
onderweg belangrijk is.

Met de Truma Mover® manoeuvreersystemen wordt
inparkeren op de kleinste ruimtes kinderspel. Beweeg
uw caravan met de afstandsbediening op de millimeter
nauwkeurig en veilig op elk terrein. En geniet vanaf het
begin van uw vakantie.

Beleef de Mover® in actie op
www.truma.com
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Al deze kennis is in onze nieuwste Mover® manoeuvreersystemen geïntegreerd. Het resultaat zal u overtuigen: Zowel
krachtige als comfortabele oplossingen, waar u altijd en
overal op kunt vertrouwen.

HEEL EENVOUDIG.
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Truma Mover® SR
Het beproefde basismodel presteert
nu nog meer voor u

Truma Mover® SE R en TE R
De alleskunner voor caravans
met één en dubbele as

Truma Mover® TE R4
Deze nieuwe krachtpatser brengt
de luxeklasse in beweging

Wij hebben de hoogwaardige Truma Mover® SR consequent
voor u verder ontwikkeld. Het resultaat: een geoptimaliseerd
design, een nog sterkere motor en dat alles voor dezelfde lage
prijs. Nu is upgraden meer dan ooit voor u de moeite waard.

Zo gemakkelijk kan nauwkeurig manoeuvreren zijn.
Dankzij een doordachte constructie bewegen de twee
modellen ook grote caravans comfortabel in elk gaatje.
Ze zijn bovendien zo licht, dat ze noch het rijgedrag,
noch uw brandstofrekening onnodig belasten.

Met de nieuwe Truma Mover® TE R4 parkeert u nu ook
echt grote en zware caravans met dubbele as nauwkeurig en comfortabel. Zijn 4 berensterke motoren
verplaatsen uw premiumcaravan schokvrij en veilig
rondom elke hoek – eenvoudig en comfortabel via
afstandsbediening.
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Truma Mover® SE R ook
verkrijgbaar als TE R!

• Handmatig aan- en afzwenken vanaf één kant

• Het sterkste systeem op de markt met het beste rijgedrag

• Geschikt voor caravans tot 2000 kg

• Manoeuvreren van voertuigen met één as (SE R)
en twee assen (TE R)

• Comfortabel manoeuvreren met draadloze afstandsbediening

• Elektrisch aan- en afzwenken met draadloze afstandsbediening

• Voor caravans tot 3000 kg

• Met 34 kg een lichtgewicht

• Geschikt voor caravans tot 2000 kg (SE R) resp. 2250 kg (TE R)

• Neemt bochten en hoeken moeiteloos

• Met corrosiebescherming en bestand tegen olie,
zout, vocht enz.

• Met 33 kg de lichtste in hun klasse

• Slechts 66 kg

• Nieuwe sterkere motoren

• Maximale veiligheid dankzij automatische terugrolblokkering

• Elektrisch aan- en afzwenken met draadloze afstandsbediening

Truma Mover® SR met enkelzijdige bediening, voor caravans met één as

Truma Mover® SE R (voor één as) en TE R (voor dubbele as)

Truma Mover® TE R4 voor caravans met dubbele as

Max. stijgingspercentage

10 % bij een totaalgewicht
van 2000 kg

Max. stijgingspercentage

15 % bij een totaalgewicht van 2000 kg (SE R)
10 % bij een totaalgewicht van 2250 kg (TE R)

Max. stijgingspercentage

10 % bij een totaalgewicht
van 3000 kg

Voedingsspanning

12 V

Voedingsspanning

12 V

Voedingsspanning

12 V

Max. stroomverbruik

120 A

Max. stroomverbruik

150 A

Max. stroomverbruik

150 A

Gemiddeld stroomverbruik

20 A

Gemiddeld stroomverbruik

35 A

Gemiddeld stroomverbruik

65 A

Gewicht

34 kg (incl. enkelzijdebediening)

Gewicht

33 kg

Gewicht

66 kg

Overal nauwkeuriger
manoeuvreren Uw voordelen
in één oogopslag

Onze innovaties voor
uw comfort
Eenvoudige montage zonder keuring
Niet lassen, geen gaten boren,
geen probleem

Op de millimeter
nauwkeurig inparkeren:

Geen terugrollen
of wegglijden:

In elk gaatje en rond elke,
nog zo scherpe hoek

Veilige grip ook op
hellingen tot 25 %

Schokvrij optrekken en
ongelooflijk nauwkeurig
aankoppelen:

Comfortabel via draadloze
afstandsbediening

Nauwkeurige positionering
dankzij Durasoft-aandrijving

De Truma Mover® PowerSet laadt uw accu snel en betrouwbaar op en zorgt daarmee niet alleen voor een optimale
werking, maar ook voor maximaal 50 % langer vermogen.

Slijtarme aluminiumrollen
met veel grip
De rollen grijpen de band in elke situatie
zonder afglijden of beschadiging

Lange levensduur en nagenoeg
onderhoudsvrij
Nauwkeurig
manoeuvreren zonder
krachtsinspanning:

Nooit meer zwakke accu’s:
de Truma Mover® PowerSet
De perfecte toebehoren voor
uw Truma Mover®

De PowerSet met Optima®
YT S 4.2 (55 Ah) of als
Plus-variant met 5.5 (75 Ah)
accu en laadautomaat BC
416 IU

De robuuste behuizing beschermt motor
en transmissie tegen spatwater en vuil

Bijzonder licht en compact
Voor meer bodemvrijheid en
betere rijeigenschappen

• Tot twee keer zo lange levensduur
als gewone accu’s
• Ongevoelig voor schokken
• Absoluut veilig dankzij accuscheidingsschakelaar
• Accu en acculader zijn perfect
op elkaar afgestemd
• Geen lekkage dankzij vast elektrolyt

Veilig verplaatsen op
elke ondergrond:

Hindernissen
moeiteloos de baas:

Sneeuw, grind, gras
of zand – geschikt voor
elk terrein

Elke nog zo hoge
stoeprand wordt
probleemloos overwonnen

Zeker blijft zeker
• Motoren met overbelastingsbeveiliging
• Veiligheidsstopcontact tegen onbedoeld aanzwenken
• Onmiddellijke stopzetting bij het loslaten van
de bedieningstoetsen
• Autostop buiten het bereik van de afstandsbediening

Sterke Durasoft-aandrijving
voor soepel optrekken
Schokvrij optrekken en stoppen
dankzij softstart en softstop

• Met temperatuursensor voor optimale lading

Altijd voor u beschikbaar
De wereldwijde Truma Service
Als u ondanks de hoge productkwaliteit van Truma onze hulp
nodig mocht hebben, zijn wij er snel voor u:

Ontdek
meer op:
www.truma.com

Verkoopadres:
GIMEG Nederland B.V.
Strijkviertel 27, 3454 PH De Meern
Postbus 65, 3454 ZH De Meern
Tel. +31 (0)30 6629510
Fax +31 (0)30 6665397
www.freelife.nl
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In heel Duitsland meteen ter plaatse met onze mobiele
servicemonteurs. Op 247 servicepunten in heel Europa
en wereldwijd in de belangrijkste campingregio´s. Met
het juiste gereedschap, met de juiste onderdelen en met
onze complete knowhow. Zodat u weer snel op weg kunt.

