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Caravanmovers zijn niet alleen voor de rijke, gepensioneerde 
en minder valide caravankampeerders. Steeds vaker is 
het gemak van de manoeuvreerhulp voldoende reden tot 
aanschaf. Ook voor ons is dat de reden om de redactie-
caravan van een mover te voorzien. Zo doe je dat.
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 BENODIGDHEDEN 
�  Caravanmoverset

 GEREEDSCHAP 
�  Momentsleutel
�  Ring- steeksleutelset
�  Boormachine met houtboor
�  (kruiskop)schroevendraaiers
�  Professionele kabelschoentang 

of soldeerbout
�  Kniptang

Caravanmover 
monteren
IN 22 STAPPEN

MEER WETEN OVER 
DE MOVER SR?
Kijk op www.gimeg.nl. 
De laatste movertest 
kun je vinden op onze 
site www.kck.eu.
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 BENODIGDHEDEN 
� Caravanmoverset

IN 22 STAPPEN

ZO 
DOE JE DAT

D
e mover RS is de ‘handbediende’ versie uit de 
Truma-range. Handbediend slaat op het met 
handkracht aanleggen van de mover tegen de 
band. De rest beweegt zich uiteraard na bediening 
van de afstandbediening, net als bij andere 
caravanmovers. Voor het plaatsen van de manoeu-

vreerhulp is een garagebrug – om de caravan omhoog te 
zetten – of een zogenoemde put eigenlijk onontbeerlijk. Alleen 
een fl exibel en getraind lichaam past op straat onder het 
chassis van de caravan. De 34 kilo wegende mover aan het 
chassis hangen is de zwaarste klus. Het afstellen en aandraai-
en van de bouten met het juiste aanhaalmoment vergt de 
nodige precisie. Immers het gebruik van de juiste aandraai-
kracht bepaalt het verschil tussen ‘goed vast’ en stukdraaien.
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 STAP 1 
Controleer de onderdelen aan de hand van het 
montagevoorschrift.

 STAP 2 
Verdeel onderdelen links en rechts bij de wielen. 
Plaats de mover bij voorkeur ook voor de wielen.

 STAP 3 
Hang de aandrijfsets (motor en aandrijfrol) één 
voor één met de bevestigingsset en de U-beugel 
aan het chassis. Er zijn andere sets voor de 
Eriba Touring, balkchassis, platte of zeer lichte 
chassis.

 STAP 4 
Plaats de verbindingstang tussen aandrijf-
eenheden. Schuif beide zijden even ver in. 
Zet de bevestigingsbouten zo vast dat alles nog 
net kan schuiven.

 STAP 5 
Draai de zelfborgende moeren van de bevesti-
gingsplaten aan, maar zo dat alles nog net kan 
schuiven. LET OP! Leg eventueel door het 
chassis gevoerde bedrading opzij.

 STAP 6 
Zet de caravan met het volle gewicht op de 
wielen. Stel de aandrijfrollen af met de 
meegeleverde afstandblokjes. 

 STAP 7 
Zet alle bouten vast. Leg de aandrijfrollen aan 
en controleer of de band vrij loopt van 
onderdelen zoals de aandrijfkast van de 
aandrijfrol.

 STAP 8 
Een goede momentsleutel is onontbeerlijk. 
Het juiste aanhaalmoment bepaalt of de mover 
vastzit. Te los verschuift hij gemakkelijk. Te vast 
en de onderdelen raken defect

 STAP 9 
Zet de middenstang tussen de aandrijfeenheden 
vast en draai de contramoeren ter borging 
stevig vast.

 STAP 1 
Controleer de onderdelen aan
mo tntagevoors hch iriftft.

 STAP 4
Plaats de verbindingstang tus
eeee hnhnh dededenen. SScSchhuhuififif bb b ieieiddede z zijijijddedenn
Zet de bevestigingsbouten zo
net kan schuiven.
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De kabels moeten 
op de juiste lengte 
worden afgeknipt

 STAP 10 
Plaats de verbindingsbuis tussen de aanzwenk-
punten. Na plaatsing van deze stang kun je beide 
aandrijfrollen gelijktijdig vanaf één zijde tegen 
de band drukken.

 STAP 11 
Leg de kabels van de motoren in een stevige, 
beschermende mantel.

 STAP 12 
Leg de kabelmantel losjes door de openingen 
in het chassis.

 STAP 13 
Zet de kabelmantel met kabels op regelmatige 
afstanden met tie-rips vast.

 STAP 14 
Om ongelijk inkorten van de kabels te voor-
komen, brengen we de stroomkabels van de 
motoren in het midden bijeen. Voer ze daarna 
samen naar de vloerdoorvoer.

 STAP 15 
Een doorvoergat in de vloer werk je aan de 
onderzijde af met autotectyl of kit. Houd bij het 
boren van de doorvoer rekening met plaatsing 
van de relaiskast, tenminste 40 cm van de accu 
in een bankkast.

 STAP 16 
Steek de kabels door de vloer.

 STAP 17 
Eenmaal binnen kunnen de kabels eventueel 
op de juiste lengte afgeknipt worden. LET OP! 
Ongelijk ingekorte kabels beïnvloeden de 
werking van de mover. Leg de kabels niet in 
een lus.

ZO 
DOE JE DAT
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 STAP 21 
Na aansluiting kan de relaiskast dicht. 
Contact van uitrusting of kinderhandjes met de 
aangesloten relaiskast of onderdelen daarvan 
kan gevaarlijk zijn. Plaats de relaiskast daarom 
altijd op een veilige plaats.

 STAP 22 
Sluit de accu aan. Gebruik in de rode pluskabel 
een onderbreker (de rode sleutel links) om de 
mover volledig stroomvrij te kunnen zetten.

DEZE KLUS WERD 
UITGEVOERD AAN DE 
KCK-REDACTIECARAVAN, 
EEN EIFELLAND DESEO 
LIFE STYLE

 IN KCK 2 2009: 
Serviceluik monteren in 20 stappen

 IN KCK 5 2009: 
Kachelstoring opheffen in 16 stappen

DEZE KLUS WERD 
UITGEVOERD AAN DE
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 STAP 18 
Gebruik voor montage van de bijgeleverde 
kabelschoentjes een professionele kabelschoen-
tang. Is die niet beschikbaar, soldeer de 
verbinding dan bij voorkeur.

 STAP 19 
Schuif de kabelschoentjes in de juiste volgorde 
op de met 1, 2, 3, en 4 gemarkeerde aansluitin-
gen op de printplaat in de relaiskast.

 STAP 20 
Sluit plus en min van de accu aan op de 
printplaat van de relaiskast.

Stop relaiskast
altijd op een
veilige plaats
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