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OFFISIELL PRODUSENT AV MOBI HOUSE TILHENGERE

Kjære kunder, vi ønsker å informere om at Mobi House er

den ofsielle produsenten av tilhengere for minihus.

Alle våre prosjekter er skapt ved hjelp av 

Mobi House-plattformen med komponenter fra  .KNOTT

Vi ønsker å dele vår erfaring og hjelpe gjør-det-selv-entusiaster 

og produsenter med å få tak i de beste løsningene innen tilhengere 

som minihus skal bygges på. Vi oppfordrer dere til å samarbeide med oss!!!

Tilhengere for mobile hus fra Mobi House har 

full godkjenning for veitrakk, noe som gjør 

de er godkjent for kjøring i hele Europa.

For å registrere plattformen, trenger du et 

samsvarssertikat (C.O.C.), utstedt av 

produsenten på engelsk, samt «Erklæring om 

data og informasjon om kjøretøyet», også fra 

produsenten.
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MOBI HOUSE VAREMERKE

Mobi House er i dag en ledende produsent av minihus 

i Polen og eksporterer sine produkter til mange europeiske 

land.

Etter ere år med bygging av minihus på hjul og med 

erfaring fra denne perioden har Mobi House også ofsielt 

blitt en profesjonell chassisprodusent!

Tilhengerne er designet av folk som bygger mobile hus til 

daglig og gjør sitt beste for å sikre at produktene er så godt 

tilpasset som mulig med tanke på enkelhet, sikkerhet 

og hastighet av montasje. Plattformene bygges i samsvar 

med europeiske standarder for å sikre høy styrke 

som kreves for å sette bygget sikkert sammen 

og bygge et stabilt fundament.
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Elektrisk 
installasjon 

Kulefeste

Kablene til belysning er montert på spesielle stenger

for å sikre enkel tilgang i tilfelle feil eller ved endringer.

Vårt tilbud er basert på Knott komponenter, vi har 

kulefester av høyeste kvalitet med kuletrykk 

fra 150 til 350 kg.

Støttehjul

Det sterkeste korrugerte støttehjulet som tilbys 

på markedet garanterer problemfri bruk i mange år.  

Hjulet gjør at du kan enkelt og sikkert løfte tilhengeren 

med huset og feste den til kroken i forskjellige høyder.
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Bevegelig 

lysbjelke 

bak

Denne løsningen garanterer plassering 

av belysningen i to høyder, for kjøring 

som tilhenger og som kjøretøy, og lar deg 

utvide husets areal med opptil 120 cm.Levetid

Den varmgalvaniserte rammen og alle 

chassiskomponenter sikrer maksimal og pålitelig 

beskyttelse mot korrosjon.

Bevegelig 

akselmodul

Takket være den bevegelige støtten og u-boltene kan 

akslene yttes for å sette riktig trykk på kulen og passende 

akselavstand etter å ha bygget huset.

5



VÅRT TILBUD
Grunntilbudet inkluderer de mest populære chassiser for minihus med 

skjermer på sidene og med lavt gulv  og med hjul under huset, litt (TH-modell)

høyere, men med att gulv for påbygging . Vi er den eneste produsenten (THP-modell)

i Europa som har designet et modulært, avtakbart chassis LIFT&GO . (THM-modell)

Dette gjør at minihuset kan lovlig transporteres og behandles som last

på en spesiell transporttilhenger.

Alle våre tilhengere er tilgjengelige i to- og treakslede versjoner 

og forskjellige størrelser.

Til tross for et så bredt produktspekter, er vi fortsatt åpne 

for individuelle prosjekter etter kundens ønske.
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Det er du som bestemmer hvordan du vil bruke Mobi House-chassiset

for minihus.

Mobi House-chassiset kan brukes:

 helårshus, handel, tjenester, servering.    for forskjellige påbygg: 

  varer, spesialiserte maskiner eller utstyr.   for transport av: 

Kontakt oss så hjelper vi deg med å velge et chassis som er best egnet for dine formål.

BRUKSOMRÅDE



TH-modell

THP-modell

THM-modell
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RAMMETYPER
Vårt tilbud inkluderer følgende rammer:

Standardramme

hvor akslene, trekkstangen og lysbjelken er permanent festet til hovedrammen, 

grunnleggende dimensjoner for TH- og THP-modeller er:  5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m.

Modulramme. Avtakbar LIFT&GO, THM-modell 

er tilgjengelig med to aksler, med størrelse på 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m.

Standardrammen er utformet slik at produsenter kan få en godkjenning for hele tilhengeren 

med påbygg uten å gjøre noen endringer på chassiset.

LIFT&GO modulchassis er en løsning der chassiset brukes for transport av minihuset sammen 

med rammen som last. Takket være dette vil våre kunder ikke ha problemer med å transportere 

minihuset på europeiske veier og trenger ikke å foreta kontroller sammen med hele huset.

En annen betydelig fordel er muligheten for å ha ere hus

uten at du må kjøpe en tilhenger for hvert hus.

På den måten kan du spare kostnadene for hvert godkjente chassis, 

kontroller og forsikring.

Når du kjøper ett sett med avtakbart chassis, vil chassiset 

passe til mange rammer av samme størrelse,

slik at du kan feste forskjellige hus og transportere dem når du vil.
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Transporter

Kundene våre kan selv hente sine tilhengere hos Mobi House, hos forhandlere i mange europeiske land eller få dem levert til 

den oppgitte adressen. Omtrentlig kostnad er EUR 0,5-0,7 per 1 km (prisen avhenger av leveringsadressen og antall tilhengere 

levert på en gang).

TH

THP

 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m

GRUNNLEGGENDE LENGDER 

 5,4 m, 6,0 m, 6,6 m, 7,2 m, 7,8 m, 8,4 m

5,4 m, 6,0 m, 6,6 m
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THM
Takket være den uttrekkbare lysbjelken kan det totale 
arealet av huset utvides med 1,2 m.



INNOVASJON MED FORDELER

LIFT &GO
S Y S T E M 
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LIFT&GO-tilhengere er den eneste løsningen som tilbys i Europa i form av en modulær, 
avtakbar tilhenger. Tilhengeren kan brukes til lovlig transport av minihus som last.

Hvorfor avtakbar tilhenger?
Uansett hvor mange rammer med minihus på du har, vil alle passe til minihuset ditt.
Fordelen med denne løsningen er at tilhengeren har en at byggeate og lavprol form.

Muligheten for å koble minihuset fra tilhengeren fjerner all stress knyttet til årskontroller og 
tillater å bruke tilhengeren til andre formål. 
Tilhengere kan holdes i god stand ved å sørge for regelmessig vedlikehold på nærmeste 
serviceverksted.
Se videoen på vår YouTube-kanal for å se hvor enkelt det er å skille de to delene av 
tilhengeren ved hjelp av jekker.

Tilhengeren består av to deler:

1
 Godkjent chassis  

  base med stålbjelker, aksler, 
  trekkstang, belysning og bjelke 
  for skiltet.
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  Flat stålramme 

 som kan tas av fra chassiset, 
 rammen brukes som gulv i ditt minihus.2

lysbjelke  
som yttes fra rammen 

til det selvgående 

delen 
stedet hvor rammen 
skrus fast til chassiset 
med hylser for styring til riktig 

posisjon 

 spenner
 som styrer og fester rammen 

 til chassiset

støtter
for å løfte rammen med 

påbygget når tilhengeren 

trekkes ut



Alle proler i rammen har hull, noe som 
forhindrer opphopning av vann på innsiden og 
tillater strømning av sink inne i prolen, derfor 
er rustbeskyttelsen denitivt den beste. Alle 
våre rammer er varmgalvaniserte både på 
utsiden og inne i prolene.

Støttehjulet fra Knott er korrugert, noe som gjør 
at hjulet sitter mye bedre i klemmen. 
Støttehjulet er fullstendig varmgalvanisert og 
dermed mye bedre beskyttet mot rust, vær og 
vind. Maksimal statisk belastning på Tk48-hjul 
med korrugert rør er 200 kg.

KOMPONENTER FRA KNOTT – HØYESTE KVALITET PÅ MARKEDET

Feste til støttehjulet i huset til KFG35-D-påløpsbrems 
fra Knott er den sterkeste løsningen på markedet.
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Elektrisk installasjon er montert utvendig på et spesielt stativ. 
Dette forenkler eventuelle reparasjoner.

Feste med justering med sidebraketter 



Brakett til hjulskjermen kan yttes uavhengig 
av akselen – hjulskjermer kan velges fritt.

Akslene kan justeres for å tilpasse til 
påbyggets tyngdepunkt. Ekstra tverrstang 
som tillater montering av støtdemperen til 
rammen.

Lampebraketten kan trekkes ut eller demonteres, avhengig av behov og påbyggets form.

Påbygget med tilhengeren trenger et 

stabilt fundament. Våre spesielt forsterkede 

støtter garanterer sikker og enkel utjevning 

av hele konstruksjonen.
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MODELL LASTEEVNE LENGDE BREDDE

DMC:

AKSLER:

PÅLØPSBREMS:

RAMME:

3500kg

2xVGB18

KFG35-L

Varmgalvanisert
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MODELL LASTEEVNE LENGDE BREDDE

DMC:

AKSLER:

PÅLØPSBREMS:

RAMME:

3500kg

3xVGB13

KFG35-L

Varmgalvanisert
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MODELL LENGDE [CM]
PLATTFORM 

DIMENSJONER  

[CM]

HØYDE [CM] LASTEEVNE [KG]
NETTOPRIS 

[EUR]

 TH540 3500 KG 710 542X244 2930 3750

 TH600 3500 KG 770 602X244 2900 3860

 TH660 3500 KG 830 662X244 2880 3980

 TH720 3500 KG 890 720X244 2850 4100

 TH780 3500 KG 950 780X244 2820 4220

 TH840 3500 KG 1010 840X244 2800 4400

 TH720 3500 KG 890 720X244 2800 4500

 TH780 3500 KG 950 780X244 2780 4640

 TH840 3500 KG 1010 840X244 2760 4830

 TH720 3500 KG 890 720X244 2720 4800

 TH780 3500 KG 950 780X244 2690 4940

 TH840 3500 KG 1010 840X244 2670 5130

3 X AS 1350 KG

3 X AS 1800 KG

TILHENGERE MED "LAVT GULV"

2 X AS 1800 KG
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MODELL LENGDE [CM]
PLATTFORM 

DIMENSJONER  
[CM]

HØYDE [CM] LASTEEVNE [KG]
NETTOPRIS 

[EUR]

 THP540 3500 KG 710 542X244 2920 3750

 THP600 3500 KG 770 602X244 2890 3860

 THP660 3500 KG 830 662X244 2880 3980

 THP720 3500 KG 890 720X244 2840 4100

 THP780 3500 KG 950 780X244 2810 4220

 THP840 3500 KG 1010 840X244 2800 4400

 THP720 3500 KG 890 720X244 2800 4500

 THP780 3500 KG 950 780X244 2770 4640

 THP840 3500 KG 1010 840X244 2750 4830

 THP720 3500 KG 890 720X244 2710 4800

 THP780 3500 KG 950 780X244 2680 4940

 THP840 3500 KG 1010 840X244 2670 5130

TILHENGERE MED "FLATT GULV"

3 X AS 1350 KG

3 X AS 1800 KG

62

2 X AS 1800 KG



MODELL LENGDE [CM]

PLATTFORM 

DIMENSJONER  

[CM]

HØYDE [CM] LASTEEVNE [KG]
NETTOPRIS 

[EUR]

550

 THM540 3500 KG 2 X AS 1800 KG 710 542X244 62 2790 4160

2452

1708

 THM600 3500 KG 2 X AS 1800 KG 770 602X244 62 2760 4280

2452

1828

 THM660 3500 KG 2 X AS 1800 KG 830 662X244 62 2740 4400

2452

1948

4 STØTTER FOR LØFTING

LIFT&GO AVTAKBAR MODULÆR TILHENGER

CHASSIS

RAMME

CHASSIS

RAMME

CHASSIS

RAMME

D e t t e p r i s t i l b u d e t e r v e i l e d e n d e o g u t g j ø r i k k e e t t i l b u d i h e n h o l d t i l a r t 6 6 p a r . 1 i S i v i l l o v e n . 17
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NETTOPRIS 

[EUR]

150

150

50

325

325

325

80

350

20SAMSVARSSERTIFIKAT (COC) - NØDVENDIG FOR Å REGISTRERE TILHENGERE

TILBEHØR

ALUMINIUMSFELGER, GRÅ RIMS 185/R14 900 KG - 6,2 Bar

ALUMINIUMSFELGER, SVARTE RIMS 185/R14 900 KG - 6,2 Bar

ALUMINIUMSFELGER, GRÅ RIMS 195/R13 900 KG - 6,2 Bar

2 HJULKLOSSER 

4 STØTTER FOR UTJEVNING 

SPESIFIKASJON

RESERVEHJUL 185/R14 900 KG - 6,2 Bar

RESERVEHJUL 195/50R13 900 KG - 6,2 Bar

RESERVEHJULSHOLDER MED BOLTER 



ANSVAR/LOVLIGHET/PÅLITELIGHET

Ved opprettelsen av tilbudet tilstrebet vi å tilby et omfattende utvalg av chassiser, slik at alle bruksområder 

er lovlige og ikke utsetter våre kunder for risiko for ansvar.

Alle sertikater, godkjenninger og løsninger er lovlige og gjelder i alle europeiske land. 

Dette gjør at chassisene kan kontrolleres og registreres i hele Europa. 

Du kan velge et standardchassis i to versjoner, som er beregnet for godkjenning som komplett kjøretøy, 

eller et LIFT&GO modulær chassis for lovlig transport av hus som last. Vi gir deg fullstendig sikkerhet 

og støtte innen rådgivning.

STOL PÅ MOBI HOUSE OG NYT UTVIKLINGEN AV DIN VIRKSOMHET.
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K O N T A K T     O S S
ul.Białachowska 1A

83-210 Zblewo
+48 511 198 010
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