
www.caravanmoverspecialist.nl 
direct contact: 0317 – 619 293  
 

Assortiment accusets 
VMT Mover Systems heeft inmiddels 20 jaar ervaring met rangeren op accu’s in de dagelijkse praktijk. Een groot deel 
van onze klanten werkt dagelijks onder zware omstandigheden met accu’s met marktverkoopaanhangwagens tot meer 
dan 10.000kg en zelfs een kermisattractie tot 28.000kg. Onze kennis wordt gevoed en getest in de praktijk en door onze 
Testapparatuur. Want meten is weten! 
 
Met deze achtergrond hebben wij gekozen voor een aantal betrouwbare combinaties die wij hier kort toelichten. 

 
De Optima accu’s zijn loodaccu’s zonder vloeistof 
en kunnen, mits ontkoppeld, in de winter periode 
zonder bijlading in de caravan achterblijven tot 
18 maanden. 

 
 
Optima accusets: wij leveren bij de Optima accu’s standaard een Victron Bluesmart 5A lader, accusnelklemmen en 
bevestigingsmateriaal. Wij gebruiken standaard de volgende capaciteit: 
• Optima YTS 4.2 (19,5kg) capaciteit 55Ah. Bij deze accu is het mogelijk om het 12Volt circuit van de caravan aan te 
sluiten als u wil kamperen zonder stroom. Meerprijs voor deze aansluiting via een contactdoos op de dissel bedraagt  
€ 100,- incl. btw. Wij leveren ook de 38Ah, 66Ah en 75Ah Optima accu’s. Vraag naar de prijzen. 

   
 
    Victron Peak Power Pack 20Ah (Lithium accu) 

Deze accu heeft een capaciteit van 20Ah en weegt 3,8kg. Wordt geladen op 230V en achter de auto 
(mits 13-polis aansluiting op de auto). Heeft een uitgang voor de mover en voor boordnet (wel 
aparte aansluiting nodig). De PPP 20Ah kan ook door zonne- energie worden geladen. De PPP 20Ah 
is een jaar bewaarbaar zonder dat bijlading nodig is. Bij deze accu zijn hoofdschakelaar en 
accuklemmen niet nodig. Ook leverbaar in 30Ah en 40Ah, vraagt u gerust naar de prijzen.   
 

 
    PowerXtreme LiFePO4  (Lithium accu) 

De accu’s van PowerXtreme hebben een eigen geïntegreerde acculader en worden geleverd met 
bevestigingsmateriaal. Bij deze accu’s zijn wel een hoofdschakelaar en accuklemmen nodig. De 
bewaarbaarheid van deze accu’s is korter en bedraagt circa 6 maanden. 

 
Wij verkopen de X10, 10Ah (2,1kg), X20, 20Ah (3,8kg) en de PowerXtreme X30 30Ah (5,0kg). De X30 
kan breed worden ingezet. Bij deze accu is het mogelijk om het 12Volt circuit van de caravan aan te 

sluiten als u wil kamperen zonder stroom. Meerprijs voor deze aansluiting via een contactdoos op de dissel bedraagt  
€ 100,- incl. btw. 
 
 
 

         
  
 
 
Alle producten zijn ook los verkrijgbaar, neemt u contact met ons op voor de prijzen. 
Uitgebreid testen van uw accu incl. reservecapaciteit en testrapport € 65,- incl. BTW. 
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VMT Mover Systems        BEL: 0317 -619 293  
Remmerden 110 3911 TZ  RHENEN (Industrieterrein Remmerden)                  verkoop@rangeerspecialist.nl 

LET OP! Niet alle accusets kunnen met ieder merk/type mover worden gecombineerd vanwege de (piek)stroomvraag en verbruik van de mover. Wij 
adviseren u graag over de keuze van de juiste accuset aan de hand van uw wensen!  


