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Volledige controle
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Moeiteloos manoeuvreren, ontspannen 
aankomen
Zo snel is uw kampeervakantie nog nooit begonnen! 
Nauwelijks aangekomen, of de caravan staat al op de 
plaats – exact daar waar u hem graag wilt hebben. Met de 
beproefde manoeuvreersystemen van Truma zet u uw 
caravan binnen een paar minuten op de plaats, helemaal 
zonder enige inspanning. 

Als u vol vakantieherinneringen weer vertrekt, koppelt u uw 
caravan uiterst nauwkeurig en zonder hulp van anderen aan 
de trekauto aan. Vraag bij uw Truma dealer naar de 
geschikte Mover® voor úw caravan!

www.truma.nl/mover
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Truma Mover® XT / XT2 / XT4

Manoeuvreersystemen voor caravans
Extreem superieur: met de Mover® XT manoeuvreert u uw caravan zelfstandig, veilig en nauwkeurig op elke plek –  
ook om hoeken en bochten. De krachtige motoren kunnen afhankelijk van het model zelfs hellingen aan tot 13 procent.  
De manoeuvreerhulp is uiterst compact en licht gebouwd.

Truma Mover® XT 
voor enkelassige caravans tot 2350 kg

Technische gegevens
• Voeding: 12 V
• Maximale stroomopname: 150 A
• Gemiddelde stroomopname: 28 A
• Gewicht: 28 kg
• 5 jaar garantie op onderdelen

Truma Mover® XT2 
voor dubbelassige caravans tot 2400 kg

Technische gegevens
• Voeding: 12 V
• Maximale stroomopname: 150 A
• Gemiddelde stroomopname: 28 A
• Gewicht: 28 kg
• 5 jaar garantie op onderdelen

Truma Mover® XT4 
voor dubbelassige caravans tot 3100 kg, 4-motorig

Technische gegevens
• Voeding: 12 V
• Maximale stroomopname: 150 A
• Gemiddelde stroomopname: 37 A 
• Gewicht: 60 kg
• 5 jaar garantie op onderdelen

• Licht: Tot 20 kg gewichtsbesparing.
• Nauwkeurig: 100% koersvast als op rails.
• Exact: Op de millimeter nauwkeurig aan de trekauto aankoppelen.
• Krachtig: Traploos versnellen dankzij de Truma Dynamic Move Technology®.
• Exclusief: Bij een Truma Partner verkrijgbaar.
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• Aandrijfrollen met een druk op de knop aanzetten en 
vrijzetten.

• De caravan met gevoel op de exacte plek manoeuvreren.
• 100 % koersvast – ook op ongelijke ondergrond.
• Een optisch en akoestisch signaal informeert u bij een 

zwakke accu.

Truma Dynamic Move Technology®

Maximaal nauwkeurig manoeuvreren via de 
afstandsbediening
Elke Mover® XT is voorzien van de beproefde Truma 
Dynamic Move Technology®. Hiermee kunt u de caravan 
traploos en zonder schokken sturen en accelereren. Zo hebt 
u altijd de volledige controle als u uw caravan op de plaats 
zet of aan uw auto aankoppelt.

Het gebruik van de Mover® XT afstandsbediening is 
intuïtief: met de draaiknop stuurt u, met de schuifregelaar 
accelereert u traploos. Beide bedieningselementen werken 
onafhankelijk van elkaar, zodat u gelijktijdig de grootte van 
de bocht én de snelheid kunt regelen. Zodra u de afstands- 
bediening loslaat, stopt de Mover®. 

5 jaar Truma onderdelengarantie
Bij uw Truma Partner krijgt u 5 jaar onderdelengarantie op 
alle Truma Movers®.

verwarmen | koelen | sturen
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Truma Mover® SR

Basismodel voor enkelassige caravans
Met de beproefde manoeuvreerhulp Truma Mover® SR 
stuurt u enkelassige caravans tot 2000 kg. U zet de  
Mover® SR met de hand aan en vrij van de band, de rest 
doet de sterke motor. Hij zorgt ervoor dat u uw caravan 
gemakkelijk en nauwkeurig manoeuvreert. Zelfs hellingen 
tot 13 procent zijn geen probleem. 

• Handig: Met één hefboombeweging de mover tegen de 
band aan- en weer vrijzetten – helemaal zonder gebruik 
van een zwengel.

• Gering gewicht: Het lichtste manoeuvreersysteem van 
zijn klasse.

• Flexibel: Draaien van de caravan om de eigen as (360°) 
mogelijk.

• Duurzaam: Beschermd tegen roest en resistent tegen 
olie, strooizout en vocht.

• Veilig: Met de Durasoft-aandrijving op de millimeter 
nauwkeurig manoeuvreren. 

Technische gegevens
• Voeding: 12 V
• Maximale stroomopname: 120 A
• Gemiddelde stroomopname: ca. 20 A
• Gewicht: 34 kg
• 5 jaar garantie op onderdelen van uw Truma Partner
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*)  Accu's maken geen deel uit van de levering van Truma. Neem hiervoor direct contact op met uw dealer. Prijzen voor de PowerSet met passende accu op aanvraag bij uw dealer.

Truma Mover® PowerSet

Tot 20 kg systeemgewicht besparen
De PowerSet levert samen met de geadviseerde accu de energie voor uw Mover®. Hij is perfect op de Mover® afgestemd 
en bestaat uit de acculader BC 10, een stroomonderbreker, poolklemmen (voor vaste montage), een tweede oplaadkabel 
en een temperatuursensor. Truma adviseert de krachtige Optima® accu's*, waarvoor bij de BC 10 een speciaal daarop 
aangepaste oplaadcurve beschikbaar is.

• Compact: De lader BC 10 is klein en heel licht.
• Praktisch: De BC 10 met één enkele handgreep 

uitnemen – dankzij de plug-and-play-aansluiting.
• Flexibel: Veel typen accu's snel en effectief opladen.
• Volledige controle: Op elk gewenst moment informatie 

over de oplaadstatus via het LED-lampje. 

Technische gegevens
Acculader BC 10

• Laadstroom: max. 10 A
• Ingangsspanning: 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
• Accucapaciteit: 20 – 200 Ah
• Soort accu: Alle typen 12 V-loodzuuraccu's (nat, 

onderhoudsvrij, Ca/Ca, AGM en gel);  
bij gebruik met de manoeuvreersystemen de aanbevolen 
AGM-accu's gebruiken.

• Afmetingen: 230 x 95 x 50 mm (l x b x h)
• Gewicht: 750 g

PowerSet light
Voor de Mover® XT en de Mover® XT2 adviseren  
we bij de PowerSet het gebruik van de accu  
Optima® YT S 2.7* (38 Ah):
 • Accugewicht: 11,6 kg
 • Mover ® XT / XT2: 28 kg
 • Systeemgewicht: 39,6 kg

*

PowerSet met accuvariant 1: Optima® YT S 2.7*

PowerSet
Voor de Mover® XT4 en de Mover® SR adviseren  
we bij de PowerSet het gebruik van de accu  
Optima® YT S 4.2* (55 Ah):
 • Accugewicht: 19,5 kg 
 • Mover® XT4: 60 kg
 • Mover® SR: 34 kg
 • Systeemgewicht met Mover® XT4: 79,5 kg
 • Systeemgewicht met Mover® SR: 53,5 kg

*

PowerSet met accuvariant 2: Optima® YT S 4.2*

PowerSet plus
Om nog meer selfsupporting te zijn, adviseren  
we bij de PowerSet het gebruik van de accu  
Optima® YT S 5.5* (75 Ah):
 • Accugewicht: 26,5 kg

*

PowerSet met accuvariant 3: Optima® YT S 5.5*
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Truma SolarSet 23

Technische gegevens
• Nominaal vermogen: 23 Wp
• Solar-oplaadautomaat SDC 3: max. laadstroom 3 A
• Toepassing: Accu-druppellader voor Mover® PowerSet
• Afmetingen: 398 x 535 x 70 mm (l x b x h)
• Gewicht: 3,7 kg

 
 
 
Truma SolarSet 65

Technische gegevens
• Nominaal vermogen: 65 Wp
• Solar-oplaadautomaat SDC 10: max. laadstroom 10 A
• Voertuigklasse: Kleine campers zonder TV/SAT
• Afmetingen: 913 x 535 x 70 mm (l x b x h)
• Gewicht: 6,6 kg

 
 
 
Truma SolarSet 100

Technische gegevens
• Nominaal vermogen: 100 Wp
• Solar-oplaadautomaat SDC 10: max. laadstroom 10 A
• Voertuigklasse: Middelgrote tot grotere campers
• Afmetingen: 1263 x 535 x 70 mm (l x b x h)
• Gewicht: 8,8 kg

 
 
 
Truma SolarSet 150

Technische gegevens
• Nominaal vermogen: 150 Wp
• Solar-oplaadautomaat SDC 20: max. laadstroom 20 A
• Voertuigklasse: Middelgrote tot grote campers
• Afmetingen: 1538 x 660 x 70 mm (l x b x h)
• Gewicht: 12,2 kg

Truma SolarSets 23 / 65 / 100 / 150 

Onafhankelijke stroomvoorziening met zonne-energie
Maak gebruik van de kracht van de zon om in uw camper of caravan stroom op te wekken. De SolarSets zijn uitgerust met 
uiterst efficiënte monokristallijne zonnecellen, die een maximale energie-opbrengst per paneel garanderen. 

Universele reiniger Loctite 7063
Bevat: met waterstof behandeld licht nafta, <0,1 % benzeen

GEVAAR
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder staat onder druk en kan bij verhitting open-
barsten. Veroorzaakt huidirritaties. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• Doordacht: Het dakoppervlak optimaal benut bij een 
minimaal benodigde ruimte voor de bevestiging.

• Snel gemonteerd: Eenvoudig op het voertuigdak aan te 
brengen.  

• Veilig: Onder alle weersomstandigheden stevig op het 
dak – het bevestigingssysteem voldoet aan de DEKRA- 
keuringsnormen. 

• Beschermd: De spoiler voorkomt beschadigingen, bijv. 
door takken.

verwarmen | koelen | sturen
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Aandacht voor details 
en uitstekende kwaliteit
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Stijlvol getuigen van de liefde voor kamperen
Met de caravan in Zuid-Frankrijk of met de camper in de 
Dolomieten – met de Truma CampWear bent u altijd 
passend gekleed. De functionele kleding van T-shirt tot 
windjack onderscheidt zich door de hoogwaardige 
materialen en excellente afwerking. Ze is comfortabel om 
te dragen en verrast met vele modieuze details in de 
Truma-kleuren. 

Alle kledingstukken zijn verkrijgbaar als dames- en als 
herenmodel. Bovendien vindt u in onze Truma CampWear 
Shop praktische en modieuze accessoires.

Bestel de producten eenvoudig in onze onlineshop. 

www.truma-campwear.com

verwarmen | koelen | sturen
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Truma Rugbyshirt

Het sportieve Truma rugby-shirt met lange mouwen en zijn 
fancy gekleurde applicaties in blauw, wit en oranje is een 
absolute blikvanger.
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Truma Fleecejack

Het lichte Truma fleecejack houdt u op koele dagen op de 
camping warm. Het behaaglijke fleece is comfortabel, 
robuust en droogt snel – de ideale metgezel voor al uw 
activiteiten.

Truma 2-in-1 jack

Winddicht buitenjack en een warmhoudende fleece 
bodywarmer voor eronder: Met het sportieve 2-in-1 jack 
trotseert u elk weertype tijdens de kampeervakantie. Beide 
kledingstukken kunt u ook afzonderlijk dragen.

Truma T-shirt

Het modieuze donkerblauwe T-shirt met de opgedrukte 
Truma-slogan 'More comfort on the move' is perfect 
geschikt voor elke vrijetijdsactiviteit – op de camping en 
erbuiten.

 
 

Truma Poloshirt

In het casual blauwe of witte poloshirt voelt u zich altijd en 
overal prettig: op de camping, bij het sporten en thuis. De 
katoenen stof met fijne piqué-structuur is luchtig licht en 
voelt aangenaam aan op de huid. 
 
 
 

Truma Rugzak

In de ruime Truma Rugzak kunt u alles kwijt wat u tijdens 
een dagtocht in de kampeervakantie nodig zou kunnen 
hebben: van het brood voor onder de middag tot 
zonnebrandcrème.

verwarmen | koelen | sturen
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Info's en service via  
alle kanalen
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Truma Online

Blijf met onze online-platforms op de hoogte en deel daar 
uw ervaringen met ons. Word abonnee, fan of follower! 
 
Website en Newsletter
Of u een verkoper of een Service Partner zoekt – op onze 
website www.truma.com vindt u ze. Daar vindt u ook uitge- 
breide info's en downloads van onze producten. Met onze 
Newsletter sturen wij nieuwtjes via e-mail direct naar u toe: 
www.truma.nl/nieuwsbrief

Serviceblog
Op onze blog behandelen wij onderwerpen uit het 
dagelijkse kampeerleven – van algemene vragen over de 
gasinstallatie via tips voor een betere warmeluchtverdeling 
tot en met inbouwadviezen van de producten in uw 
kampeermiddel. Maar ook uw bijdrage is welkom: Deel uw 
ervaringen en laat reviews achter op:  
https://serviceblog.truma.com 
 
App
Met de gratis app voor uw smartphone of tablet hebt u, 
waar u zich ook bevindt, snel toegang tot uw Truma ge- 
bruiksaanwijzingen. Nuttige tools maken u het camping- 
leven van alledag gemakkelijker. In combinatie met de 
Truma iNet Box gebruikt u de app als afstandsbediening 
voor uw Truma airconditioning en Combi-verwarming: 
www.truma.nl/app

 
 
 
Andere Social Media

Facebook
Interessante weetjes, onderhoudende artikelen, 
winspelletjes  
www.facebook.com/Truma.Fan

YouTube
Instructie-, inbouw- en productvideo's 
www.youtube.com/trumageraetetechnik

Twitter
Truma News in realtime 
www.twitter.com/truma_de
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Wij staan altijd en overal 
voor u klaar
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Exclusieve producten, exclusieve 
service

Truma Partners bieden u een ruimer service-aanbod dan 
andere speciaalzaken op het gebied van kamperen.

Truma Partners ...
• …  geven u op airconditioninginstallaties en manoeuvreer- 

systemen een onderdelengarantie van vijf jaar – u bent 
daarmee drie jaar langer gedekt dan gebruikelijk. 

• …  bieden u de totale Truma productrange aan.  
Daartoe behoren exclusieve accessoires zoals de 
Truma iNet Box en de meervoudig onderscheiden 
Truma Mover® XT.

• …  worden regelmatig geschoold en zijn altijd op de 
hoogte van de allernieuwste techniek. Ze leggen u 
duidelijk uit hoe de producten van Truma werken en 
lichten de technische details toe.

• …  zijn veelal ook tegelijkertijd Service Partner. Ze staan in 
nauw contact met Truma en zijn uw betrouwbare 
contactpersoon als u een keer een reserveonderdeel 
nodig hebt.

Truma Service

Wij brengen producten op de markt, waarvan wij absoluut 
overtuigd zijn. Ze zijn doordacht tot in de kleinste details en 
worden uiterst zorgvuldig in onze locatie in Putzbrunn bij 
München gefabriceerd. De kwaliteit wordt voortdurend 
gecontroleerd.

Voor het geval dat u toch een keer hulp nodig hebt, staan 
wij graag voor u klaar. Overal bij u in de buurt: in onze 
Truma servicewerkplaats in Putzbrunn, met circa 500 
Service Partners in heel Europa en wereldwijd in de 
belangrijkste campingregio's. Met de juiste gereed- 
schappen, originele reserveonderdelen en alle ervaring  
die we in meer dan 65 jaar hebben vergaard. Zodat  
u snel weer de weg op kunt.

Eerste hulp krijgt u op onze website www.truma.com,  
op de Truma Serviceblog https://serviceblog.truma.com  
of op uw Truma App.  
 
Mocht u het daar niet kunnen vinden, dan bereikt u de 
Truma Service persoonlijk per e-mail via  
service@truma.com of per telefoon: +49 (0)89 4617-2020.

Onze servicemedewerkers …
• …  coördineren lokale Service Partners of de Truma 

Servicewerkplaats voor u.
• … ondersteunen u met vreemde talen.
• … helpen u om fouten te diagnosticeren en te verhelpen.
• … adviseren over de inbouw van Truma producten.

www.truma.nl/dealer-locator

verwarmen | koelen | sturen
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Gedrukt op FSC®-gecertificeerd Profibulk 1.1 papier. Alle grondstoffen stammen conform EMAS-registratie  
uit duurzaam geëxploiteerde bronnen en worden grondstofbesparend verwerkt.  
Voor ons milieu. Voor u.

www.truma.com

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn 
Duitsland


