DE MULTI INZETBARE
ALLESVERPLAATSER!

V-MOVE® XL

www.verhagenleiden.nl

De V-move® XL is speciaal ontwikkeld om caravans, aanhangwagens, schamelwagens, boottrailers en paardentrailers tot
3.500kg te verplaatsen. Hierdoor is deze machine ideaal voor
caravanstallingen, campings, paardenmaneges en jachthavens. De speciale aandrijving en banden maken het mogelijk de
machine op zowel hard als onverhard terrein te gebruiken.

Enkelassers

Nooit meer zelf de aanhangwagen of caravan duwen of trekken.
De V-move® XL werkt de hele dag op 1 acculading en na 5 uur
laden is de machine weer multi inzetbaar. De V-move® XL wordt
standaard geleverd met onderhoudsvrije accu’s, externe acculader, kogel/pin koppeling, potmeter (traploze rijsnelheid) en accu
indicator. Daarnaast zijn diverse opties leverbaar.

Tandemassers

Schamelwagens

V-move® XL
VOLTAGE / VERMOGEN
AANDRIJVING
TREKVERMOGEN
SNELHEID
MAX/ GEWICHT OP VOERTUIG
BANDEN

24 V 800 W OF 1500 W
DIFFERENTIEEL
3.500 OF 5.000 KG (1500W)
TRAPLOOS 6 KM/H
200 KG
LUCHT OF MASSIEF

ACCUPAKKET

2x12 V 55Ah OF 100Ah ONDERHOUDSVRIJ

AFMETINGEN

145X80X90 CM

GEWICHT INCL. ACCU’S

150 KG

EENVOUDIGE BEDIENING

DIVERSE BANDEN

KOGEL EN PIN KOPPELING

De V-move® is met de ergonomische
tillerhead eenvoudig te bedienen. Standaard aanwezig zijn een belly button,
contactslot, accu indicator en potmeter.

Er zijn diverse banden leverbaar zoals
luchtbanden (standaard), massieve
banden, non-marking banden en
akkerbanden. Voor iedere ondergrond
een geschikte band.

De standaard meegeleverde kogel en pin
koppeling zijn uitwisselbaar. De lage
koppeling wordt gebruikt voor enkelassers en de hoge koppeling voor
tandemassers.

ELEKTRISCHE KOPPELING

DUBBELLUCHT

HYDRAULISCHE KOPPELING 1

De elektrische koppeling is speciaal
ontworpen om het aankoppelen van
tandemassers te vereenvoudigen. Rij de
V-move® onder de dissel en druk op de
knop om de tandemasser te liften.

Het dubbellucht zwenkwiel zorgt voor
extra draagvermogen op zachte
ondergronden en meer comfort op
oneffen ondergronden. (optie)

Deze hydraulische 2 traps koppeling is
ideaal voor zowel enkel- als tandemassers. Het hoge koppelpunt wordt voor
tandemassers gebruikt en het lage
koppelpunt voor enkelassers. (optie)

STELBARE STUURARM

SLOTEN GEEN PROBLEEM!

HYDRAULISCHE KOPPELING 2

De stelbare stuurarm kan zowel naar
links als rechts in een hoek van 45º
gepositioneerd worden. Hierdoor kan de
gebruiker ook langs de caravan of
aanhanger kijken. (optie)

Ook caravans of aanhangwagens met
een slot kunnen doormiddel van de
speciale pin koppeling aangekoppeld
worden.

Met deze hydraulische koppeling kunnen
zowel enkel- als tandemassers
eenvoudig aangekoppeld worden. Deze
koppeling is ideaal wanneer de dissels
helemaal op de grond liggen. (optie)

Fabrikant van V-move ® elektrotrekkers
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