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Att välja MOVER
Det finns ett antal husvagns Mover av olika fabrikat. Det är inte alltid så lätt att veta vad som
passar på sin husvagn och om den fyller ens egna behov. Här följer en enkel sammanställning
och jämförelse över fyra fabrikat på svenska marknaden.

Mover eller inte mover?

-En Mover med avancerad automatik som känner
av och kompenserar drivrullarnas anläggningstryck
mot däck och som kan kompletteras med
stöldskydd samt motordrivna stödben från en och
samma fjärrkontroll är den allra senaste tekniken.

-Hur ofta flyttar jag husvagnen? Reser vi runt eller
ligger vi stilla hela säsongen?
-Har jag en trång infart hemma, och vill jag kunna
ställa in vagnen med draget före?
-Har jag en bil med automat eller en manuell
växellåda som sliter på kopplingen vid besvärliga
husvagns-parkeringar?

Prestanda
Fabrikanterna uppger ofta dragförmågan som
husvagnars vikt uppför en procentuell lutning.
Dragkraften är dock i stort densamma på samtliga
fabrikat, med en tendens att en långsammare
Mover är något starkare eftersom motoreffekterna
är tämligen lika. Sen beror det på drivrullarnas
utformning, montaget, däckens beskaffenhet mm
huruvida man får ut maximal drivkraft eller inte.

-Använder jag handkraft eller vill jag vara
omtänksam om nacke, rygg och hjärta och
framförallt min reskamrat?
-Håller jag fast vid de gamla sätten eller tar jag till
mig Ny teknik?

Priser, garanti mm

-Ser jag en Mover bara som en utgift eller som en
investering. Förändrar den husvagnens
andrahandsvärde, ger den färre skador, slitage på
bil och kanske på mig själv?

Nedan finner du en tabell där jag jämför ett antal
Mover, som finns representerade på den svenska
marknaden. Uppgifterna är hämtade ur öppna
källor på Internet. Priserna är riktpriser inhämtade
från rundringning och officiella prislistor jan 2010.
Garantivillkoren bör man läsa igenom ordentligt.

Vilken Movertyp ska jag välja?

Jämför pris och prestanda på respektive produkt
och gör ett val som passar Dig.

-En manuell Mover där drivrullarna läggs an med ett
verktyg är den enklaste typen och fungerar bra för
de allra flesta som inte har besvär med knän, rygg
etc.
-En Mover med enkel automatik där drivrullarna
läggs an med en knapptryckning är naturligtvis
enklare.

Funktion
Svensk representant
Vikt
Anläggning av drivrullar
SMS larm

Kronings 2WD

Powrwheel Mod-3

Reich 0521

Truma

ja

ja

ja

ja

30
Avancerad automatik m.
tryck-kompensation

36
Valfri manuell eller
enkel automatik

36
Valfri manuell eller
enkel automatik

33
Enkel automatik

ja, som tillbehör

nej

nej

nej

SMS fjärrfunktion

ja, som tillbehör

nej

nej

nej

Stödbens automatik

ja, som tillbehör

nej

nej

nej

Garantitid

2

5

2

2

Mjukvaru service

ja

-

-

-

18400:-

16880:- *

19480:- *

19200:-

Pris
*gäller manuell anläggning
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