P1 Mover

TURBO

Caravan mover
Montagehandleiding

P1 Mover onderdelen overzicht

Nr Omschrijving

Aantal

1 Aandrijfunit

2 (1 linker, 1
10 USB kabel voor AB
rechter)

2 Tussenstang

1

11

4m kabel (wit) van motoren
opzetsysteem

2

4

12

4m kabel (rood en zwart) van
aandrijfmotoren

2

3

U-beugel met ringen en
moeren

4 Klemplaten

Nr Omschrijving

Aantal

1

4 (2x onder,
13 Kabelschoentjes
2x boven)

2

5

Montage kit: clips,
kabelbinders, schroeven

1 kit

14 Afstandsblokjes

2

6

1,5m kabel van accu naar
besturingskast

4

15 Opzetsleutel (P1 Handmatig)

1

7

Noodsleutel voor
opzetmotoren

1

16 Duostang bout en moer (M13)

2

8 Besturingskast

1

17 Duostang verlengstuk

2

9 Afstandsbediening

1

18 Duostang verbindingspijp

2

Aanwezig bij P1 Automatisch
Aanwezig bij P1 Handmatig

Belangrijke chassis afmetingen
De P1 mover past onder vrijwel alle
caravans. Voor het Al-Ko Vario chassis is
een
speciale
bevestigingsbeugel
leverbaar. Indien u eraan twijfelt of uw
chassis geschikt is, kunt u de afmetingen
vergelijken met de belangrijke maten die
in de afbeeldingen die hiernaast en
hieronder worden weergegeven.
In het geval van een afwijkend chassis
zijn over het algemeen speciale adapters
beschikbaar, informeer bij uw dealer.

Benodigd gereedschap
−
−
−
−
−
−
−

10mm steek-, ring- of dopsleutel
13mm steek-, ring- of dopsleutel
17mm steek-, ring- of dopsleutel
kleine kruiskopschroevedraaier
momentsleutel
boormachine met 12mm houtboor
krimptang geschikt voor kabel van
6mm2

Montage van het mechanische gedeelte
Het heeft de voorkeur de mover voor de caravanas the monteren. Indien dit niet mogelijk is, kan de mover ook
achter de as gemonteerd worden.
−
−
−
−
−

−

−

−

Leg de P1 mover op een schone, gladde ondergrond
Markeer het midden van de tussenstang (2) en plaats
de stang in beide aandrijfunits (1)
Plaats het geheel onder de caravan en breng
omhoog tot aan het chassis
Verwijder de moeren en ringen van de U-beugels (3)
Plaats de U-beugels door de klemplaten (4) en plaats
de ringen en moeren losjes op het schroefdraad (zie
afbeelding hiernaast). Gebruik een 17mm sleutel.
Positioneer de rollers op 15mm afstand van de
banden met behulp van meegeleverde
afstandsblokjes (16), zie afbeelding op volgende
pagina.
Draai de moeren goed vast met een momentsleutel
op een aanhaalmoment van 28Nm. Maak 3 rondes langs alle moeren met de sleutel om er zeker van te
zijn dat alle moeren voldoende goed aangetrokken zijn.
Controleer of de tussenstang (2) in het midden zit en zet deze vast met de 4 M8 bouten op de aandrijfunits
(aanhaalmoment 12Nm).

Plaatsen van de verbindingstang (alleen bij handmatige uitvoeringen)
- Draai de M6 bouten op de verbindingspijp los en plaats de verlengstukken op de aandrijfunits
- Plaats M8 bouten door de verlengstukken en draai deze aan met een moment van 27 Nm.
- Controleer of de verbindingspijp in het midden zit en draai de 4 M6 bouten aan met een moment van 12Nm.
- Zet vervolgens ook de contramoeren vast.

Montage van de kabels en electronica
Voorkom kortsluiting! Bescherm de positieve accukabel altijd met isolatie tijdens de
installatie. Sluit de positieve accukabel (7) als laatste aan.
Controleer dat de besturingskast (8) is uitgeschakeld.
Controleer dat de aandrijfrollen zich in de rustpositie bevinden (van de banden af).
De besturingskast (8) en de besturingskast voor het opzetsysteem (12) moeten op een
droge plaats in de caravan geplaatst worden.
Verleng in geen geval de meegeleverde kabels. Inkorten mag maar dan wel alle kabels
dezelfde lengte!

Het gebruik van de Optima YT S 4.2 accu wordt aanbevolen. Bij gebruik van een normale
loodzuuraccu, dient de capacaiteit minimaal 80Ah te bedragen.
Zorg ervoor dat de accu volgeladen is voor het eerste gebruik.
Houdt er rekening dat accu's een zelfontlading hebben en dus leeglopen indien ze niet
gebruikt worden. Wij adviseren het gebruik van de Proosten LBC 412 acculader die
onbeperkt op de accu aangesloten mag blijven en de accu in goede conditie houdt.

Procedure
Plaats de besturingskast in een vochtvrije opbergruimte in de caravan, zo dicht mogelijk bij de accu. De
besturingskast mag zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Indien u hem horizontaal plaatst,
houdt u er dan rekening mee dat er geen spullen op de besturingkast gelegd mogen worden. De disselbak is
geen goede plaats voor de besturingskast i.v.m. vocht en aanwezigheid van gasflessen in de disselbak. Bij
een gaslekkage zou dit gas ontstoken kunnen worden door een vonk van de elektronica.
Boor in de buurt van de besturingskast, op een afstand van ongeveer 15cm, een gat van 22mm in de vloer
van de caravan. Voer vervolgens de kabels van de motoren door dit gat heen de caravan in. Voorzie dan de
kabels van de kabelschoentjes met behulp van de krimptang en sluit de kabels aan volgens onderstaandstaand schema.
Zorg ervoor dat de kabels niet knikken bij de vloerdoorvoer. Werkt het gat waterdicht af
met kit. Werk de kabels onder de caravan netjes af met de meegeleverde clips en
kabelbinders. Houdt iets speling op de kabels voor het opzetten van de motoren.
De rode kabel is de positieve (+)

Als de P1 mover achter de caravanas gemonteerd is, moet de polariteit omgekeerd
worden (rode kabel op N en zwarte kabel op P).

Sluit de accukabels aan op de accu met behulp van goede accuklemmen (niet meegeleverd).
Controleer of alles functioneert; de aandrijfrollen draaien en bij de automatische uitvoering treden de
opzetmotoren in werking. Plaats de deksel terug en draai de 4 schroeven aan.

