
T i t a n i u m  X t r eme ,  l i c h t g ew i c h t  t o t aa l p a k k e t   

De Titanium Xtreme is een lichtgewicht mover met zeer hoge 

prestaties. De extreem krachtige PowerXtreme Lithium accu vormt het 

hart van deze Titanium Xtreme. Afhankelijk van het type accu kunt u 

tussen de 30 en 90 minuten manoeuvreren. De Titanium Xtreme is 

geschikt voor caravans met een gewicht tot 2250 kg. Met behulp van 

een app is de beschikbare accucapaciteit op een Android- of Apple-

smartphone leesbaar.  

De Titanium Xtreme is uitgerust met zeer sterke en efficiënte motoren, 

zodat de caravan zelfs onder zware omstandigheden kan worden 

verplaatst. Het energieverbruik van de motoren is relatief laag, 

waardoor het accuvermogen voldoende is voor langdurig gebruik.  

De mover en de accu (afhankelijk van de versie) wegen samen tussen  

37 - 42 kg, wat een gewichtsbesparing tot 50% betekent ten opzichte 

van andere op de markt verkrijgbare mover-accucombinaties.  

De Titanium Xtreme set bevat alle benodigde componenten:  

• Mover  

• Besturingselektronica 

• Afstandsbediening 

• Lithium accu 

• Acculader 

• Bevestigingsmateriaal 
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PRODUCT TITANIUM XTREME X10 TITANIUM XTREME X30 TITANIUM TITANIUM XTREME X20 

Artikelnr. EM050001 EM050024 EM050026 EM050025 

Voltage     12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 

Gemiddeld verbruik 25 A 25 A 25A 25 A 

Max. verbruik 76 A 76 A 76 A 76 A 

Gewicht                                                                         

(totaal, inclusief montagemateriaal en accu) 

39 kg 42 kg 37 kg 41 kg 

Accu capaciteit 10Ah 30Ah  20Ah 

Duur manoeuvreren 30 minuten 90 minuten  60 minuten 

Acculader 

Extern, 2A 

(is inclusief) 

Intern, 4A  Intern, 4A 

Status indicatie accu Via app Op de accu  Via app 

Snelheid 12 cm/s 12 cm/s 12 cm/s 12 cm/s 

Max. toelaatbaar caravangewicht 1750 kg (2 motoren) 2250 kg (2 motoren) 

2250 kg (2 motoren)

3500 kg (4 motoren) 

2250 kg (2 motoren) 

Min. caravan breedte 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 

Max. caravan breedte 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm 

Voedingsbron 12V accu 12V accu 12V accu 12V accu 

Inschakelmethode Hefboom Hefboom Hefboom Hefboom 

Twee zijden tegelijk inschakelen Ja Ja Ja Ja 

 

• Tot 50% lichter dan andere mover-accu 

combinaties 

• Lichtgewicht aluminium aandrijfrollen met 

optimale grip op de caravanband 

• Zeer krachtige en efficiënte  

aandrijfmotoren 

• Laag verbruik: maakt optimaal gebruik van 

uw accu 

• LiFePO4 Technologie: vele malen sterker 

dan loodzuur en AGM accu’s met een 3 tot 

4 keer langere levensduur 

• Eenvoudige installatie, zelfs voor doe-het-

zelver 

• Goede prijs-kwaliteitverhouding 

• 5 jaar garantie, ook bij zelfmontage 
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