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Mover SX Mover SX und Mover smart

Mover smart A Mover smart M

Montering af Moveren 
Med hurtig-fastgørelsessystemet

Fastgørelsessystemet garanterer en hurtig montering af Moveren. Det er indeholdt i leveringen og gør det muligt at 
montere Moveren på alle gængse standard L- og U-profilrammer. 

Mover XT L 
Fastgørelsessystemet XT L er blevet udviklet specielt til 
AL-KO letvægtschassiset og udligner en hældning på 5°.

Monteringsmål
Mover XT, XT2, XT4

alle mål i mm
* ved læsset køretøj med max. tilladte totalvægt

Kørselsretning   

Campingvognens 

U-Profil 

Campingvognens 

AL-KO 
letvægtschassis

Campingvognens 

L-Profil U-Profil 

L-Profil 
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Montering på chassiset

Chassis Muligt 
monteringssted

Monteringstilbehør Se 
side

AL-KO Vario IV
foran akslen

Adaptersæt AL-KO M eller 
adaptersæt AL-KO M kort

6

bag akslen intet tilbehør nødvendigt *

AL-KO letvægtschassis, op til 1500 kg bag akslen
kun Mover XT-L, intet tilbehør 
nødvendigt

2

AL-KO Vario III/AV 1700 kg op til 1800 kg,  
rammetykkelse under 2,8 mm

bag akslen Adaptersæt AL-KO Vario III/AV 6

AL-KO Vario III / AV 1700 kg op til 1800 kg,  
rammetykkelse under 2,8 mm  
med trin

bag akslen,  
under trinnet

Adaptersæt AL-KO Vario III/AV og 
afstandssæt 30 eller 60 mm

6

4

AL-KO Vario IV og M 
med akselforskydning

foran akslen Adaptersæt AL-KO M op til 1800 kg 6

bag akslen intet tilbehør nødvendigt */**

AL-KO Vario IV og M kort, op til 1800 kg 
med helt sammenskubbet ramme

foran akslen Adaptersæt AL-KO M kort op til 1800 kg 6

bag akslen intet tilbehør nødvendigt */**

AL-KO M, 1900 - 2000 kg  
med gennemgående ramme

foran akslen Adaptersæt AL-KO M 1900 - 2000 kg 6

bag akslen intet tilbehør nødvendigt */**

 
 
 

BPW Vario IV forstærket, 1500 - 1800 kg  

foran akslen,  
montering på stiveren

intet tilbehør nødvendigt  

 
 
 

BPW Vario IV, 1500 - 1800 kg

foran akslen Fladrammesæt 5

BPW Vario IV one piece, op til 1300 kg

foran eller bag 
akslen

intet tilbehør nødvendigt *

BPW Vario III one piece  
foran eller bag 
akslen

Fladrammesæt eller 
fladrammesæt, kort

5

BPW Vario III two piece
foran eller bag 
akslen

Fladrammesæt eller 
fladrammesæt, kort

5

Hymer Eriba Touring 
foran eller bag 
akslen

Adaptersæt Eriba Touring 7

Hymer Eriba Touring Troll bag akslen Adaptersæt Eriba Touring Troll 7

*   Ved behov anvendes afstandssæt 30 mm eller 60 mm (se side 4). 

** Ved underkonstruktioner eller forstyrrende kanter anvendes fastgørelsessystem kort (se side 8).
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Afstandssæt 60 mm

Højdeudligning på 60 mm for standardchassis 
med L- eller U-profil 
ved montering af 
 • Mover XT, XT2, XT4 

 – Rammehøjde på  < 140 mm til 110 mm og under 
trinnet

 • Mover SX, smart 
 – Rammehøjde på  < 170 mm til 140 mm og under 
trinnet

 • foran eller bag akslen
Artikelnummer 60030-95100

Afstandssæt 30 mm

Højdeudligning på 30 mm for standardchassis 
med L- eller U-profil 
ved montering af 
 • Mover XT, XT2, XT4 

 – Rammehøjde på  < 140 mm til 110 mm og under 
trinnet

 • Mover SX, smart 
 – Rammehøjde på  < 170 mm til 140 mm og under 
trinnet 

 • foran eller bag akslen
Artikelnummer 60030-95000

Bemærk
Afstandssættene kan kombineres med Truma 
adaptersættene.

Mover monteringstilbehør

Alle adaptersæt indeholder det fastgørelsesmateriale, der er 

nødvendigt til monteringen og en monteringsanvisning. 

Til rangersystem GO2 kan der anvendes det samme monte-

ringstilbehør som til Mover SX, smart.

Moveren og Truma monteringstilbehøret er omfattet af den 

generelle tyske driftstilladelse (Allgemeine Betriebserlaubnis) 

og dermed godkendt i Tyskland. En TÜV-godkendelse er ikke 

påkrævet. I andre lande skal de gældende forskrifter overhol-

des!

Der må ikke bores eller svejses i køretøjschassiset. 
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Fladrammesæt
 
Monteringsplader 240 mm høje til højdeudligning 
for standardchassis med L- eller U-profil
til montering af 
 • Mover XT, XT2, XT4 

 – til udligning af en rammehøjde under 80 mm eller hvis 
der er forstyrrende stivere

 • Mover SX, smart 
 – til udligning af en rammehøjde under 110 mm og/eller 
hvis der er forstyrrende stivere  

 • foran eller bag akslen
Artikelnummer 60010-64900

Fladrammesæt kort

Monteringsplader 170 mm høje til højdeudligning 
for standardchassis med L- eller U-profil
til montering af 
 • Mover XT, XT2, XT4 

 – til udligning af en rammehøjde under 80 mm og til 
større frihøjde

 • Mover SX, smart 
 – til udligning af en rammehøjde under 110 mm og til 
større frihøjde

 • foran eller bag akslen
Artikelnummer 60030-37600

Bemærk
Fladrammesættenes monteringsplader skal bores analogt 
til chassiset. 
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Adaptersæt AL-KO  

Vario III/AV
Forstærkning ved rammer under 2,8 mm ved 
AL-KO Vario III/AV chassis op til 1700 kg og  
op til 1800 kg med trin *
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • bag akslen

Artikelnummer 60010-21500

Adaptersæt AL-KO M  

1900 – 2000 kg
Udligning af rammekanter ved AL-KO M  
chassis 1900 – 2000 kg med gennemgående 
ramme
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • foran akslen

Artikelnummer 60031-02000

Adaptersæt AL-KO M kort 
op til 1800 kg
Udligning af rammekanter ved AL-KO Vario IV  
og M chassis kort op til 1800 kg med helt 
sammenskubbet ramme  
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • foran akslen 

Artikelnummer 60031-00132

Adaptersæt AL-KO M  

op til 1800 kg
Udligning af rammekanter ved 
AL-KO Vario IV og M chassis op til 1800 kg  
med akselforskydning 
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • foran akslen 

Artikelnummer 60030-38600

* derudover er det muligt at anvende afstandssæt 30 eller 60 mm
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Adaptersæt Eriba  

Touring
Montering på firkantprofil for Hymer Eriba 
Touring chassis 
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • Min. dækstørrelse 14”
 • foran akslen
 • bag akslen 

 – der skal eventuelt lægges underkonstruktioner
Artikelnummer 60030-09000

Adaptersæt Eriba  

Touring Troll
Montering på L-profil for 
Hymer Eriba Touring Troll chassis  
til montering af 
 • Mover XT og Mover SX, smart   
 • bag akslen

 – hvis det ikke er muligt at montere adaptersættet  
Eriba Touring foran akslen

Artikelnummer 60031-03000



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland
Tel. +49 (0)89 4617-2020
customercare@truma.com Forbehold for tekniske ændringer!
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Fastgørelsessystem kort

Alternativ fastgørelse ved chassis med 
underkonstruktioner eller forstyrrende kanter 
til montering af 
 • Mover XT, XT2, XT4 og Mover SX, smart  

 – de to afstandsplader hhv. 30 mm tykke kan enten 
udligne en afstand på 30 mm eller 60 mm

 • foran eller bag akslen
Artikelnummer 60031-20000

Bemærk
Fastgørelsessystem kort erstatter det hurtig-
fastgørelsessystem, der er formonteret på Moveren.
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