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De nieuwe Truma Mover® XT

Uw exclusieve voordelen
als Truma-partner
Met de nieuwe Truma Mover® XT versterken wij de nauwe en
goede samenwerking met onze partners.
U profiteert dus twee keer: door een uniek, innovatief product
in uw aanbod en door een sterk merk dat u uitgebreid ondersteunt voor ons gezamenlijke succes.
• Regelmatige product- en verkooptrainingen
voor actuele kennis bij uw medewerkers

Exclusief
voor Truma
Partners

• Uitgebreide, professionele marketing- en
verkoopondersteuning
• Een sterk Truma-serviceteam, dat u en uw
klanten in heel Europa betrouwbaar verderhelpt
Ontdek de technische superioriteit en de verkoopmogelijkheden van de nieuwe Truma Mover® XT!

Meer informatie vindt u bij

Dealer Login

Al meer dan 15 jaar lang ontwikkelen wij innovatieve
manoeuvreersystemen voor caravans.
15 jaar waarin wij veel ervaring opgedaan hebben. Vooral ook, omdat we
zelf enthousiaste kampeerfanaten zijn en exact weten wat
er onderweg belangrijk is.
Al deze kennis is in onze nieuwste Mover® manoeuvreersystemen
verwerkt. Het resultaat zal u overtuigen: even efficiënte als comfortabele
oplossingen waarop u en uw klanten altijd en overal kunnen rekenen.

Truma – meer dan 15 jaar
aan de top van de ontwikkeling!
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De nieuwe Truma Mover® XT
Met onze jarenlange competentie en ervaring hebben wij een nieuw en extreem superieur
manoeuvreersysteem ontwikkeld:
• Maximaal gewichtsvoordeel van 20 kg
dankzij uiterst efficiënte hightechmotoren
• Ultieme precisie en 100 % rechte loop,
ook over oneffenheden en hindernissen
• Optimale betrouwbaarheid en veiligheid
door kwaliteit ‘Made in Germany’
Gedetailleerde informatie en gerichte verkoopondersteuning voor de Truma Mover® XT verkrijgt u
in het Truma-portaal voor verkopers of via uw Truma-contactpersoon.

Truma Mover® XT
Een klasse apart
• Nieuwe uiterst efficiënte en krachtige koolborstelloze gelijkstroommotoren laten het
gebruik toe van een kleinere en lichtere batterij met 38 Ah
• De Truma Dynamic Move Technology® biedt maximale manoeuvreerprecisie en 100 %
rechte loop, ook over oneffenheden en hindernissen.
• Maximale betrouwbaarheid en veiligheid bij het manoeuvreren – ook op hellingen
• Snelste systeem, overwint moeiteloos lange hellingen

- 20 kg
Maximaal
gewichtsvoordeel
van 20 kg

100 % rechte loop
ook over hindernissen

Precieze traploze
besturing
van snelheid
en radius

Voor enkel-as caravans als
Truma Mover® XT
• Manoeuvreert enkel-as caravans met een toegelaten totaalgewicht van 2.300 kg
betrouwbaar over hellingen van 13 %

Voor tandem-as caravans als
Truma Mover® XT2
• Manoeuvreert tandem-as caravans met een toegelaten totaalgewicht van 2.400 kg
souverein over hellingen van 10 %

Voor tandem-as caravans, 4-motorig, als
Truma Mover® XT4 (vanaf 2014)
• Manoeuvreert tandem-as caravans met een toegelaten totaalgewicht van 3.100 kg veilig
over hellingen van 10 %

De nieuwe Truma Mover® PowerSet light
Maximaal gewichtsvoordeel van 20 kg
De perfecte XT-aanvulling!
Met kleinere en lichtere accu voor de
energie-efficiënte Truma Mover® XT.

NIEUW!

• Enorme gewichtsbesparing van 20 kg
(in vergelijking met de Mover SE R met
PowerSet Plus)
• Accu en laadapparaat zijn perfect op de
Truma Mover® XT afgestemd
• Tot twee keer zo lange levensduur als
traditionele accu’s
PowerSet light met Optima® YT S 2.7 (38 Ah)
accu en Battery Charger BC 416 IU

Inclusief
kabelset

De SolarSet 23 voor onderhoudslading
Zorgeloos met de zon het hele jaar door
• Beschermt uw accu tegen
diepontlading
• Veilig door DEKRA gecertificeerd
dakbevestigingssysteem
• Perfect op elkaar afgestemde
componenten
Onderhoudslaadset met solarmodule
(monokristallijn, 23 Wp), Solar Laadregelaar
en MontageSet Solar

NIEUW!

Importeur:
GIMEG Nederland BV
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
Telefoon 0900 - 3737373
Telefax 030 - 6665397
sales@gimeg.nl
www.gimeg.nl

Contactgegevens België:
GIMEG België NV/SA
Drie Sleutelsstraat 74
9300 Aalst
Telefoon 0900-10331
Telefax 0032-53216162
sales@gimeg.be
www.gimeg.be

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Duitsland
Telefoon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159
service@truma.com
www.truma.com

