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

 

Assortiment en prijzen caravanmovers van REICH MOVERS  
 
Halfautomatische movers: 
 
 
 
 
 
 
                  Basic 1.6         Active 2.0 
 
Volautomatische movers: 
 
 
 
 
 
 
Pro 2.0                                           Infinity 2.5 
 
  

 ACTIVE 2.0 BASIC 1.6 PRO 2.0 Infinity 2.5 

Opzetmech Handmatig, slinger Handmatig, slinger Elektrisch Elektrisch 

Besturing Handzender Handzender  Handzender  Handzender +APP 

Gewicht 32,8kg 33kg 32kg 29kg 

Capaciteit 1.800kg 1.600 1.800kg-2.000kg 2.500kg  

Garantie 5 jaar (2 jaar bij 
zelfmontage) 

5 jaar (2 jaar bij 
zelfmontage) 

5 jaar (2 jaar bij zelfmontage) 5 jaar (2 jaar bij 
zelfmontage) 

Bijzonderheden Voor- en achter de as 
montage 

Alleen voor de as montage, 
Max. 1.300kg 

Voor- en achter de as 
montage 

Voor- en achter de as 
montage, APP 
besturing is standaard 
meegeleverd 

 
  



 
De movers van Reich verbruiken weinig stroom en kunnen geleverd worden met alle accu’s uit ons assortiment.  
 
 

 
 
 
Halfautomatische movers: 

 Losse mover 
(niet 
gemonteerd, 
geen actie) 

Basic accuset 
(gemonteerd) 

Optima 55Ah 
accuset 
(gemonteerd) 

Victron PPP 
20 Ah 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X10 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X20 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X30 
(gemonteerd) 

Basic 1.6 € 1.199,00 € 1.743,18 € 1.822,68 € 1.901,11 € 1.782,23 € 1.863,93 € 1.937,55 

Active 2.0 € 1.399,00 € 1.943,18 € 2.022,68 € 2.101,11 € 1.982,23 € 2.063,93 € 2.137,55 

 
Volautomatische movers: 

 Losse mover 
(niet 
gemonteerd, 
geen actie) 

Basic accuset 
(gemonteerd) 

Optima 55Ah 
accuset 
(gemonteerd) 

Victron PPP 
20 Ah 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X10 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X20 
(gemonteerd) 

PowerXtreme 
X30 
(gemonteerd) 

Pro 2.0 € 1.619,10 € 2.163,28 € 2.242,78 € 2.321,21 € 2.202,33 € 2.284,03 € 2.357,65 

Infinity 2.5 € 2.249,10 € 2.793,28 € 2.872,78 € 2.951,21 € 2.832,33 € 2.914,03 € 2.987,65 

 
 
De actieprijzen zijn inclusief BTW compleet gemonteerd te Rhenen excl. eventueel benodigde montageplaten.  
 
Deze actieprijzen gelden voor (de montage van) een complete moverset op een standaard caravanchassis. De prijs is inclusief de 
accuset én montage, dus zonder verrassingen achteraf. Natuurlijk wordt door ons de wandcontactdoos geplaatst en aangesloten, 
zodat u geen omkijken heeft naar het laden van de accu tijdens het kamperen. In begrepen is onze extra tijd die wij gebruiken om 
samen met u de juiste plaats voor accu, lader en besturing te bepalen en een uitgebreide uitleg over de werking van de mover, accu 
en acculader als u de caravan weer komt halen. 
 
Bij het brengen van de caravan kijken wij samen met u naar het chassis. Mocht er een afwijkend chassis onder de caravan zitten, 
dan kunnen wij u direct inlichten over de mogelijkheden en eventuele meerkosten van montageplaten.  
 
Wegens personeelstekort is montage op locatie momenteel niet mogelijk. Wel kunnen wij, in overleg, de mover binnen een 
werkdag monteren. Wij kunnen u één overnachting aanbieden voor twee personen op een camping in de buurt, tijdens het 
kampeerseizoen.  
 
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Dit zijn de prijzen van dit moment. 

 
Voorwaarde: De € 100,- incl. btw korting is alleen geldig bij afname van een complete set. Geen inruil mogelijk. 
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VMT Mover Systems        BEL: 0317 -619 293  
Remmerden 110  
3911 TZ  RHENEN (Industrieterrein Remmerden)        verkoop@rangeerspecialist.nl 

ACTIE: € 100,- incl. btw KORTING OP DE MONTAGE! korting is al in de prijs verwerkt 
 

CARAVANBEURT in combinatie met een mover € 250,- incl. BTW (uw voordeel € 25,- incl. BTW) 


