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Mover® SR Versie 2

De Mover® SR Version 2 is geschikt voor caravans met één 

as met een toegelaten totaalgewicht tot 2000 kg. 

Omvangrijke montageaccessoires zijn voor alle courante 

chassis beschikbaar. Het op en van de banden plaatsen van 

de aluminiumrollen gebeurt handmatig langs één zijde.

Beproefde voordelen

De veiligheidsrelevante eigenschappen van het vorige 

model werden natuurlijk behouden.

• Milimeterprecies manoeuvreren en aankoppelen 

door softstart en softstop, dankzij de beproefde 

Durasoft-aandrijving

• Handmatig aan- en afzwenken vanaf één zijde

• Geen zelfstandig voorwaarts of achterwaarts rollen

• Veiligheidsaanzwenksysteem

• Indien de caravan zich buiten de reikwijdte van de 

afstandsbediening bevindt of als er zich een storing 

aan Mover® of afstandsbediening voordoet, stopt de 

caravan onmiddellijk en zelfstandig

• Als de aandrijfmotoren uitvallen, wordt de caravan door 

de zelfremmende overbrenging tot stilstand gebracht

Maximale kwaliteit tegen een lage prijs

• Bestand tegen zouthoudend spatwater bij het gebruik 

in de winter, stof, vochtigheid, zouthoudende lucht, 

olie, benzine en UV-straling

• Met corrosiebescherming  

• Onbeperkte functie   

• De krachtige en duurzame stalen aandrijving zorgt voor

– een maximaal stijgvermogen van 13 % bij een 

totaalgewicht van 2000 kg

– het rijden op traditionele oprijhellingen 

– het rijden over stoepranden van 2 cm mogelijk

• Comfortabel manoeuvreren met de afstandsbediening 

• Met 34 kg een lichtgewicht

• Truma Service in heel Europa

Technische gegevens 

Spanning 12 V DC

Gemiddeld stroomverbruik tot ca. 20 A 

Toelaatbare totale gewicht 2000 kg

Stijgingspercentage 13 %

Ruststroom < 20 mA

Stroomverbruik maximaal 120 A 

(uitschakeling besturing)

Gewicht (zonder accu, 34 kg

incl. enkelzijbediening)

Toelating 

Met ABE, geen TÜV-certificaat nodig (Duitsland), met 

CE-certificaat.

Termijn

beschikbaar vanaf September 2011

Het beproefde basismodel, de 

hoogwaardige Truma Mover®, werd 

consequent verder ontwikkeld en 

levert nu nog betere prestaties. De 

nieuwe Mover® SR schittert in een 

geoptimaliseerd design en heeft nu 

een nog krachtigere motor. En bij dit 

alles is de prijs dezelfde gebleven. 

Nieuw!
vernieuwd design,
betere prestaties
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1 Afstandsbediening

2 Balanshefboom

3 Aandrijfmotor

4 Aandrijfrol

5 Elektronische  besturing

6 Accu 

7 Enkelzijbediening 

Inbouwvoorbeeld

De volgende afstanden moet in ingeschakelde stand 

worden aangehouden:

 20 mm tussen Mover-rol en voertuigband

 ± 30 mm kan het tussen rol- en asmiddelpunt variëren

 106 mm tussen middelpunt bevestigingsbuis en band

 110 mm minimale vrije ruimte tussen onderkant mover 

en de weg bij beladen voertuig

Inbouwafmetingen

Bij het standaard chassis met 

L-profiel of U-profiel, montage 

vóór de as, zijn verder geen 

accessoires nodig. 

Omvangrijke montageacces-

soires zijn voor alle courante 

chassis (bijvoorbeeld AL-KO, 

BPW, Knott en Eriba Touring) 

beschikbaar. 

* bij beladen voertuig

Functie 

Het handmatig op en van de banden plaatsen vindt eenvoudig en moeiteloos plaats via de (tot de omvang van de levering 

behorende) opzethendel. Door een draaihoek van 120° is een geringe lichamelijke inspanning noodzakelijk. De caravan kan 

comfortabel gemanoeuvreerd worden met behulp van de afstandsbediening.



Technische wijzigingen voorbehouden!Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Wernher-von-Braun-Straße 12

85640 Putzbrunn, Germania

Telefon  +49 (0)89 4617-0

info@truma.com

www.truma.com

Verkoopadres:

Gautzsch Gimeg B.V., Strijkviertel 27

3454 PH De Meern, Nederland

Telefoon +31 0900 373 73 73

contact@gimeg.nl

www.gimeg.nl
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 Product Artikelnr. Beschrijving

61420-01 Mover® SR afzonderlijke verpakking
in de leveringsomvang inbegrepen:

aandrijfeenheden, bevestigingsset (standaard), verbindingsbuizen, 

besturingen, afstandsbediening en enkelzijbediening

61420-02 Mover® SR (Variante UK) afzonderlijke verpakking 
extra accuscheidingsschakelaar

61420-51 Mover® SR grote verpakking (8 stuks)

61420-52 Mover® SR (Variante UK) grote verpakking (8 stuks)

Toebehoren Artikelnr. Beschrijving

60010-66000 Set afstandsplaten
2 afstandsplaten van 15 mm ter compensatie van de hoogte 

tot max. 45 mm (komt overeen met 3 sets afstandsplaten)

60010-70000 Schroevenset
8 schroeven (DIN 933) M10 x 95 8.8 nodig voor de montage 

van de afstandsplatenset (voldoende voor een set) 

60010-70500 Set afstandsplaten 60 mm
2 x 4 afstandsplaten van 15 mm, 8 schroeven (DIN 933) 

M10 x 110 8.8 en moeren, ter compensatie van de hoogte tot 

60 mm voor éénassige caravans met AL-KO Vario III / AV chassis

60010-64900 Set voor plat chassis
bestaat uit montageplaten (elk 240 mm hoog) 

incl. schroeven en moeren

60010-21500 Montagekit AL-KO Vario III / AV
incl. 6 schroeven en 6 moeren (M10 x 35)

60030-09000 Eriba Touring aanbouwset
incl. 4 schroeven en 4 moeren (M10 x 70)

47201-51 Mover® PowerSet met OPTIMA® YT S 4.2
De Mover® PowerSet bestaat uit hoogwaardige componenten, 

die optimaal op de Truma Mover® afgestemd zijn. 

Grote verpakking (10 stuks), bestaand uit: 

laadautomaat, accu OPTIMA® YT S 4.2 (55 Ah), onderbrekings-

schakelaar voor de accu, temperatuursensor en kabelsets

Opmerking: op www.truma.com vindt u een actueel montageoverzicht.


