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EN BLICK  
PÅ DEN 
FÖRSTA AV 
SITT SLAG 
En smidig och pigg husbil med samma komfort som 

i en lyxig Liner-modell? En Liner som inte känns stor i 

stadstrafik? En halvintegrerad husbil som ser ut som 

en Liner-modell? Det finns många sätt man kan be-

skriva denna nya husbilstyp på, men det finns bara 

en enda av detta slag: Nya Smove. Så följ med denna 

halvintegrerade Liner på en kortsemester fylld av 

spontanitet, frihet, komfort och dynamik – och låt 

dig inspireras till din första resa i en Smove!
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06:52
Vid en jämförelse med en klassisk Liner-modell, är det inte bara de kompakta måtten som gör Smove över-

lägsen, utan den imponerar även när det gäller aerodynamik, hantering och hastighet. Med den låga 

tyngdpunkten, och egenskaper som liknar en personbils, har Smove perfekt väghållning – även på kurviga 

vägar – vilken gör den till den idealiska husbilen för dem som vill komma fortare fram till målet men ändå 

njuta av en avkopplande resa.

KURVIG SOM GJORD FÖR KURVOR



08:21
Den tid är förbi när oron kom krypande så fort man 

började närma sig storstaden, för tack vare de kom-

pakta yttermåtten och den fantastiska smidigheten 

är det med en Smove inte några problem att ta sig 

LUGNET FÖRE STADEN
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fram ens i en trång innerstad. Och det är ju så en se-

mester ska vara – lika bekväm i vildmarken som i 

storstadsdjungeln.



09:34
Om vi inte hade skrivit in fel adress i navigatorn, hade vi aldrig upptäckt denna 

underbara slingrande gränd. Här kan man uppleva stadens ursprungliga väsen 

och här stöter man på invånarna – man vill bara ge sig ut och insupa atmos-

fären. Tur, att man med en Smove kan behålla lugnet även på de trängsta gator.

FRIHET I CENTRUM
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10:49

Den unika designen hos denna den första halvinte-

grerade Liner-modellen, gör den till ett blickfång 

även i storstaden. Det personbilsinspirerande form-

språket med den dynamiska linjeföringen och den 

uttryksfulla fronten gör att Smove verkligen drar 

blickarna till sig. Från den nya fronten, via vidru-

testolparna till hyttövergången befinner vi oss själva 

i en sevärdhet, medan vi rör oss mellan stadens se-

värdheter. Sightseeing i en Smove betyder både att 

se och att synas! 

TID FÖR SIGHTSEEING



13:22
Var skulle man kunna koppla av på ett bättre sätt, än i det rymliga vardagsrummet i en Smove? Först brygga 

härligt kaffe, sedan låta spis och diskho försvinna under det eleganta locket för att slutligen koppla av i 

soffan – det är en avkopplande stund helt i vår smak! Helt i vår smak är också dynor och andra textilier, som 

vi kombinerat på ett utsökt sätt.

KORT PAUS PÅ STADENS BÄSTA CAFÉ

14 | 15





16 | 17



15:38

Pigga och utvilade ger vi oss åter ut på gatorna – när-

mare bestämt till stadens mest kända shoppinggata. 

Här finnas allt man kan önska sig, och då är det prak-

tiskt att ha ett stort garage där man ledigt får plats 

med alla nyförvärven. Praktiskt är det också, att 

garagets skjutdörr är elektriskt manövrerad. Mest 

praktiskt är det ändå, att man kan parkera sin kom-

pakta Smove direkt utanför boutiquen.

STOPPA OCH SHOPPA



16:56

18 | 19



Dags att andas ut! Dags att andas havsluft! Efter stadens mondäna centrum 

utgör den gamla hamnens råa charm den perfekta kontrasten, och eftersom 

shoppandet gjort oss hungriga bunkrar vi nyfångad fisk.

SPONTANT HAMNBESÖK



16:59

Visst älskar vi att gå ut och äta gott på semestern, 

men ännu mer älskar vi att själva tillreda vår måltid 

med dagsfärska råvaror. Medan dagens fångst till-

lagas på gasspisen i vår fullutrustade Smove och 

aptiten växer, växer också våra förväntningar på 

en trevlig utekväll. 

EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD
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21:04
Dags att göra sig  i ordning. Dagens nyförvärvade outfit väntar på att göra sin första insats på stadens 

populäraste inneställe. Gott om plats för uppvärmning, finns det i bilens främre del.

KLÄDD FÖR EN NATT PÅ STA’N
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01:49

Visst hade vi kunnat dansa många timmar till, men möjligheten att få njuta 

av denna utsikt var helt enkelt alltför lockande. Ovanför oss tindrar vinter-

gatan, och under oss formar sig madrassen efter våra kroppar inför en natts 

skön sömn. Skulle någon ha svårt att somna, kan man ju alltid räkna stjärnor 

i stället för får. 

SOVKOMFORT MED MÅNGA STJÄRNOR
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05:07
Den sista etappen på vår oförglömliga kortsemester. Fyllda av nya intryck, 

lämnar vi staden bakom oss och gläds åt den gryende dagen. 

FRÅN STADEN MOT EN NY DAG
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05:23
Finns det något bättre än en kall dusch på morgonen? Det skulle i så fall vara en varm dusch, efter ett dopp 

i det kalla havet. Tur att vi kunde stanna med vår Smove precis på det ställe där vågorna var som bäst. 

Nu kan den nya veckan börja!

SNABB UPPFRÄSCHNING FÖRE JOBBET



09:57

Med en sådan här utsikt är det svårt att kunna kon-

centrera sig på nästa möte, men den bästa motiva-

tionen för arbetsveckan är förväntningarna inför 

nästa äventyr – och det står redan för dörren.

BARA 5 DAGAR TILL  
NÄSTA VECKOSLUT
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2.25m

2.77m

<3.5t

FRÅN
IDÉ …

I mer än 30 års tid har Niesmann+Bischoff stått för 

de mest innovativa husbilarna på marknaden, både 

när det gäller teknik och design, och det har alltid 

varit vår ambition att med våra lösningar sätta vår 

prägel på branschen. Vår senaste idé var att skapa 

en mindre, lättare och smidigare husbil som vänder 

sig till aktiva och spontana människor, och även den-

na gång gällde det att skapa något helt nytt – något 

vars like aldrig någonsin tidigare hade skådats.



De mjukt utformade övergångarna mellan Fiat- 

förarhyttens dörrstolpar och den påbyggda hus-

bilskarossen, samt vindrutan som helt utan nivå- 

skillnad ansluter till hyttöverbyggnaden, gör att 

Smove känns som gjuten i en form. Den svepande 

linjeföringen, och de smala spalterna vid dörrar 

och luckor, förstärker den eleganta designen.

I bakgaveln på Smove finns alla tekniska detaljer – 

exempelvis baklyktor, backkamera och ett högt 

placerat bromsljus – elegant integrerade. Linje-

föringen från tak och sidokjolar fortsätter i spoiler 

och bakgavel, vilket förstärker den tredimensio-

nella designen.

”Sportighet” är ett begrepp som sedan länge ingår  

i DNA-profilen hos Niesmann+Bischoff. Med den 

Clou Line-inspirerade fronten (tillval), samt en 

design som elegant trollar bort intrycket av höjd, 

lever Smove upp till förväntningarna. Tack vare 

frontens design, visar Smove dessutom tydligt sitt 

släktskap med både Arto och Flair.

INTEGRERANDE DESIGN

TREDIMENSIONELLT 
UTFORMAT BAKPARTI

DYNAMISK FRONT
VISAR IDENTITETEN



MER
DETALJER …
Den sportiga designen, med de svepande linjerna 

och de eleganta övergångarna, gör Smove till en 

husbil som verkligen drar blickarna till sig. Vårt mål 

har också varit att utseendet på Smove ska åter-

spegla hur den upplevs att köra, och den dynamiska 

utstrålningen övertygar redan vid första anblicken. 

I det följande kommer vi att beskriva några design- 

element och tankarna bakom Smove.



… TILL
SMOVE
Smove är i en klass för sig. Den är inte någon halv-

integrerad modell, och heller inte någon Liner – den 

är både och. Här har vi tagit fördelarna hos de båda 

typerna, och förenat dem i en enda modell – i en 

halvintegrerad Liner. Snabb och smidig som en halv-

integrerad, erbjuder den lyxen hos en Liner- modell. 

Den är den första av sitt slag!



EN DRÖM 
FÖRVERKLIGAS

Vi som skapar husbilar, måste tänka som arkitekter! 

På en yta på mellan 13 och 14 kvadratmeter ska vi 

åstadkomma en hel bostad med ett ombonat var-

dagsrum, ett rymligt badrum, ett kök där inte något 

nödvändigt får saknas och ett underbart sovrum. 

För att uppnå detta krävs många geniala lösningar 

som bara måste upplevas, så låt oss bjuda in dig på 

husesyn i din nya Smove!

VRIDBARA STOLAR SIDEBOARD | KÖK
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SÄNGAR | FÖRVARING

DÖRR

FLEXIBELT BADRUM MED 
RYMLIG DUSCH

PLATS FÖR 
TV VID
ENTRÉN
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 ATT RESA 
 BETYDER
 FRIHET ÄVEN  
 INOMHUS

I en Smove upplever man den underbara känslan av 

gränslös frihet inte bara under körningen, utan lika 

mycket när man kopplar av i vardagsrummet. Den 

genomtänkta planlösningen, med gott om ovan-

skåp som även på ett elegant sätt smyger runt över-

gången mot förarhytten, ger rymliga innerutrymmen 

med samma ombonade känsla som i en Liner-modell. 

Till denna känsla bidrar också de stora sido- och tak-

fönstren, som släpper in mängder av ljus och luft i 

det gemytliga vardagsrummet.



180

Vad är det som skiljer de bekväma förar- och passage-

rarstolarna i Smove från två tv-fåtöljer? Exakt 180 

grader! De sköna SKA-stolarna (tillval) i förarhytten 

i en Smove, är nämligen både och. Som förarstol ger 

den skönt stöd även under långa dagsetapper, tack 

vare de många inställningsmöjligheterna som gör 

den lätt att anpassa till din kropp – och efter dina 

önskemål.  

 

När det så, framme vid målet, är dags att koppla av 

vrids stolarna 180 grader till dess att de låses fast i 

bakåtvänt läge. Sedan är det bara att lägga upp föt-

terna på soffan, knäppa händerna bakom nacken 

och njuta av en skön kväll framför tv:n.

 HÄR HANDLAR 
 ALLT OM 
 ATT MÅ BRA

VRIDBARA 
STOLAR
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Sideboardet med fönsterutsikt är inte bara en ele-

gant inredningsdetalj, utan fungerar som både av-

ställningsyta och serveringsbord. Men hur är det 

med matlagningen?

KLARA …





 … FÄRDIGA, GÅ!

Under de båda klaffarna – fäll upp vänster eller 

höger, eller kanske båda – döljer sig ett funktionellt 

kök.



 STOR SUCCÉ FÖR  
LITET KÖK

Trots sina kompakta mått erbjuder köket i en Smove allt som behövs – två-

lågig spis, diskho och avställningsytor – för att man även på semestern ska 

kunna ge uttryck för sina kulinariska ambitioner. För lite längre tids obero-

ende campande, finns förvaringsmöjligheter i form av ett rymligt kylskåp 

med frysfack samt en kyllåda inom bekvämt räckhåll.  

 

Grytor, kastruller, stekpanna och allehanda husgeråd är redo för insats i un-

derskåpen, och tack vare det elektriska centrallåset förblir de på plats även 

under körning.

 LÅST MED 
 EN KNAPP- 
TRYCKNING



Så snabbt och enkelt förvandlas den eleganta 

möbeln till ett fullutrustat kök – och lika snabbt 

förvandlas köket till sideboard.

SIDEBOARD

KÖK



60+140 L
*

Trots små utrymmen har vi, tack vare stor uppfin-

ningsrikedom, lyckats kreera ett in i minsta detalj 

genomtänkt badrum, som till och med förvånar oss 

själva. Tvättställ, toalett, dusch, spegel, hyllor, vär-

me, sittplats, förvaring – allt finns på plats, redo att 

användas.

DEPÅSTOPP MED 
HÖG KOMFORT

*tillval

VATTENKAPACITET
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11.3
≈

En viktig detalj i bad-

rummet gör inte mycket 

väsen av sig – i dubbel 

betydelse. Den högklas-

siga, tryckstyrda vat-

tenpumpen är nämligen 

mycket tyst och det sto-

ra och jämna flödet gör, 

att man i en husbil från 

Niesmann+Bischoff du-

schar lika bekvämt som 

hemma.

LITER/MINUT





90
Det svängbara tvättstället med spegel försvinner 

vid behov helt in i väggen. På så sätt skapas inte 

bara marknadens största duschutrymme i denna 

typ av fordon, utan lösningen skyddar också tvätt-

ställ och spegel från vattenstänk när man njuter i 

duschen.

TVÄTTA DIG I  
90 GRADER

VRIDNING





Den utdragbara toaletten är, när den inte används, 

diskret och utrymmessparande dold bakom en dörr. 

Vid behov kan den sedan med ett enda handgrepp 

enkelt dras ut.

RYMLIGT BAD 
MED WC OCH IQ

Badrummet i en Smove erbjuder mer plats och möjligheter än vad man kunde 

tro vara möjligt i en så kompakt husbil, och många smarta lösningar gör det till 

en verklig förvandlingskonstnär. Alla detaljer är gjorda av förstklassiga mate-

rial, som inte bara är attraktiva att se på utan också tål flitig användning. Gläds 

också åt den effektfulla belysningen i duscharmaturen, som skapar en alldeles 

speciell stämning i badrummet. 



Vi har lyckats hitta utrymmen på platser där andra 

inte ens skulle komma på tanken att leta. Därför är 

det avskilda sovrummet inte bara den optimala till-

flyktsorten inför nattens vila, utan också den plats 

där dina skor och kläder kan få sin välbehövliga 

vila. Givetvis finns här också plats för böcker och 

tidningar, liksom allt annat du vill ha lättillgängligt 

under natten.

FÖRVARING
SOM ANDRA
BARA KAN
DRÖMMA OM
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BÄSTA FÖR- 
UTSÄTTNINGAR 
FÖR EN SKÖN  
SEMESTER

För att kunna göra våra husbilar ännu bättre, ut-

vecklar vi på Niesmann+Bischoff ständigt nya idéer. 

Ibland använder vi dock gammalt och beprövat – 

som i våra inredningar, där endast det bästa är 

gott nog.

VINYLKLÄTT

Strukturerad vinylmatta 

med träkänsla gör golvet 

extra slitstarkt. 

FÖRSTKLASSIGT

YTMATERIAL

En reptålig 3D-folie ger 

ombonad träkänsla åt 

inredningen.

GEDIGNA BESLAG

En stabil dörr med kraftiga beslag avskiljer sovrum 

och badrum från vardagsrummet. I en Smove är 

dessutom alla viktiga lås och andra beslag av metall, 

eftersom dessa låser bättre och inte slits på samma 

sätt som lås och beslag av plast.
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PUSH-TO-OPEN

Tack vare Push-to-open-låsningen behövs på många luckor och dörrar inte några 

låsknappar, som ju förr eller senare slits ut av flitigt tryckande och dragande. För 

tyst och mjuk öppning och stängning av ovanskåpens luckor svarar moderna 

gasfjädrar.

DYNOR

Tester med 50 000 nöt-

ningscykler vittnar om 

den goda slitstyrkan hos 

dynklädseln i en Smove, 

och vårt koncept med 3 

lager skum ger en myck-

et hög sittkomfort. Na-

turligtvis har vi även här 

tänkt på funktionen och 

konstruerat dynorna så 

att de lätt kan lyftas upp 

för att ge åtkomst till 

de underliggande stuv-

ningsutrymmena.



VI SKÄNKER DIG FRIHET, 
 ÄVEN NÄR DET GÄLLER
INREDNINGENS DESIGN



500
>

När det gäller den invändiga designen finns inte någon ”perfekt lösning” – det 

finns hundratals lösningar, och alla är de lika rätt. Den som väljer en Smove får 

därför friheten att själv gestalta sin interiör i det nya rullande semesterhem-

met. Med mer än 500 kombinationer är det lätt att hitta någon som passar den 

egna smaken – några av dem hittar du genom att scanna QR-koden här intill. MÖJLIGHETER









 SÅ, ELLER SÅ,  
 ELLER KANSKE SÅ …

Valet är gjort – den bästa kombinationen är vald. Men Niesmann+Bischoff 

ger dig större frihet än så. Både ovanskåpens luckor och kuddarna är snabbt 

och enkelt utbytbara, den dag smaken skulle ändras och någon annan 

kombination skulle vara mer tilltalande. Hos Niesmann+Bischoff är valet 

alltid fritt.

SNABBT OCH
ENKELT
UTBYTBARA



 AVKOPP-
LING PÅ 
MODER-
NASTE SÄTT
Torra, tekniska uppräkningar kan ofta upplevas 

som långtråkiga. På de följande sidorna har vi där-

för i stället valt att berätta om alla de smarta och 

intressanta tekniska lösningar som döljer sig under 

skalet på en Smove. Lösningar som bidrar till både 

ökad komfort och högre säkerhet – och som däri-

genom gör semesterresan till en ännu tryggare och 

behagligare upplevelse.
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18"

ATT RESA MED 
KÄNSLAN HOS 
EN PERSONBIL

Vår önskan är, att semestern börjar redan under 

den första kilometern. Vi har därför försett Smove 

med en mängd tekniska egenskaper som ger en fan-

tastisk kördynamik. Något som inte är självklart i 

alla husbilar, men som alltid har varit självklart för 

oss på Niesmann+Bischoff.

VRIDSTYVHET

I jämförelse med konventionellt uppbyggda husbilar, 

uppvisar Smove en upp till 30 % högre vridstyvhet. 

Detta har uppnåtts genom ett extremt stabilt golv, 

bestående av en 42 mm tjock sandwichkonstruktion 

med aluminium på båda sidor som är både limmad 

och skruvad mot lågprofilchassit från AL-KO Kober. 

Dessutom är B-stolparna försedda med en speciell 

förstärkning, som ger en kraftig förbindelse mellan 

förarhytt och påbyggnation. Tillsammans ger detta 

utmärkta köregenskaper och en lugn och stadig 

gång.

18“ LÄTTMETALLFÄLGAR

Som tillval finns 18“ lättmetallfälgar som ger en bre-

dare spårvidd, vilket ytterligare ökar det dynamiska 

utseendet hos Smove. Dessutom absorberas ojämn-

heter i vägen bättre, och fjädringsegenskaperna för-

bättras, vilket ger en ännu komfortablare körning.
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4250 mm

AL-KO LÅGPROFILCHASSI

Som bas för Smove använder vi ett specialdesignat 

lågprofilchassi från AL-KO Kober. Detta chassi, som är 

galvaniserat och har låg vikt, garanterar en optimal 

viktfördelning.

LÅNGT AXELAVSTÅND

Det extralånga axelavståndet ger inte bara ett kort 

bakre överhäng, utan också bättre säkerhet och 

ökad komfort.

VATTENTANKAR

Vattentankarna har vi placerat på den lägsta punkten i dubbelgolvet, vilket 

ytterligare förbättrar kördynamiken hos Smove.

MODELL 7.4



140 L+60L

FÖR OSS ÄR 
ÄVEN ANVÄN-
DARVÄNLIG- 
HETEN AV 
STÖRSTA VIKT 

Alla husbilar från Niesmann+Bischoff är ytterst an-

vändarvänliga. Gasolflaskor, vattentankar, batteri 

och servicelucka för spillvatten och elanslutning – 

alla är de lättåtkomliga och finns precis där man för-

väntar sig.

FÖRVARINGSBOX

Som tillval kan Smove fås 

med en förvaringsbox, 

dold bakom sidokjolen. 

Den perfekta platsen för 

elkabel, vattenslang och 

verktyg.

CENTRALT SERVICEFACK

Avtappningsventil, tryckvattenpump, elanslutning, 

anslutning till vattenledning (tillval), vattenpåfyll-

ning och gasoltank (även den ett tillval) är lättåt-

komligt – men ändå undangömt – placerade bakom 

en lucka i sidokjolen.

GASOLTANK

En fast monterad 50 l gasoltank (tillval) är unikt 

bland halvintegrerade husbilar. Kan användas som 

ersättning för, eller komplement till, gasolflaskorna.

VATTENKAPACITET

Den 140 liter stora färskvattentanken kan, som 

tillval, kompletteras med en 60-literstank. Båda tan-

karna är placerade i det isolerade och uppvärmda 

dubbelgolvet och kan därför användas även vid 

minusgrader.
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GASOLUTRYMME

I gasolutrymmet finns 

det gott om plats för två 

gasolflaskor på upp till 

11 kg.

ELCENTRAL

Elcentralen är lättåtkomligt placerad i garaget.

SKJUTDÖRR

Den elektriskt manövre-

rade skjutdörren (tillval) 

sparar utrymme, och kan 

enkelt öppnas och stäng-

as med fjärrkontrollen.

GARAGE

Det generöst tilltagna 

garaget har en invändig 

höjd på 1,14 m, vilket ger 

gott om plats för cyklar, 

vindsurfingbrädor och 

andra skrymmande före-

mål. Förankringsskenor 

för säker fastsättning är 

standard.

LUFTKONDITIONERING I GOLVET

Som tillval kan Smove fås med luftkonditionering monterad 

i dubbelgolvet. Detta, som är unikt bland halvintegrerade 

husbilar, ger lägre tyngdpunkt och inkräktar inte på inneru-

trymmena.



ETT STORT 
STEG FÖR 
VARMA FÖTTER

Den som väljer en Smove är väl rustad både att 

möta sommarens kyligaste dagar och för att ge sig 

ut på härlig vintersemester, och detta oavsett om 

bilen är standardutrustad med luftburen centralvär-

me från Truma eller – som tillval – med vattenburen 

centralvärme från Alde. I båda fallen är värmesyste-

met väl genomtänkt, så att man ska kunna njuta av 

en behaglig innetemperatur även när det är minus-

grader utomhus.  

 

Tack vare en samverkan mellan de tre viktigaste 

faktorerna – den optimala värmeinstallationen, 

avsaknaden av köldbryggor och den optimerade 

luftcirkulationen – erbjuder Smove högsta värme-

komfort. Som till exempel varma fötter ... 

DUBBELGOLV

Varmluftutsläpp respektive konvektorer i dubbelgolvet skyddar alla installa-

tioner mot kyla. Samtidigt fungerar dubbelgolvet som en värmeackumulator, 

vilket ger ett skönt uppvärmt golv. Den som väljer att utrusta sin Smove med 

vattenburen centralvärme från Alde, får dessutom en vattenburen golvvärme 

som ytterligare höjer komforten.

70 | 71



PANNRUM

I Smove är värmepannan 

placerad just där värmen 

är som mest efterläng-

tad – i anslutning till var-

dagsrummets sittgrupp.

LUFTCIRKULATION

Bakväggar i ovanskåpen och luftspalter bakom rygg-

stöden låter den varma luften cirkulera obehindrat, 

vilket gör att värmen sprids på bästa tänkbara sätt.



2-SIDED-ALU-
MINIUM –  EN 
BRA IDÉ SOM  
VI FÖRBÄTTRAT  
YTTERLIGARE

Vintersemester i husbil kan vara en bister upplevel-

se – men inte i en Smove. I mer än 30 år har vi på 

Niesmann+Bischoff byggt husbilar med väggar med 

en konstruktion vi kallar 2-sided-aluminium, och vi 

har genom årens lopp ständigt förbättrat både 

material och metoder.  

 

Konstruktionen är en sandwichkonstruktion, och 

uppbyggnaden är enkel att förklara: På en kärna av 

styrencellplast har aluminium under tryck limmats 

på båda sidor. Detta ger en mycket låg värmeled-

ningsförmåga, vilket gör att värmen hålls ute på 

sommaren och inne på vintern. För att kunna erbju-

da så god isolering som möjligt, används 2-sided- 

aluminium inte bara i sidoväggarna utan också i 

golvet och i garagedörrarna. 

SANDWICHMETODEN

För att väggarna inte ska 

kunna leda värme, an-

vänds en sandwichkon-

struktion bestående av 

en aluminiumbeklädd 

kärna av styrencellplast.
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ISOLERAD ÖVERGÅNG

Även övergången mellan vägg och tak består av 

2- sided- aluminium, och är helt fri från köldbryggor.

SPORTIGA SIDOKJOLAR

De elegant designade sidokjolarna av glasfiberar-

merad plast förstärker det sportiga utseendet hos 

Smove, och döljer såväl chassi som servicecentral 

och förvaringsbox.



KLIMAT EFTER  
EGEN SMAK,  
OAVSETT VART  
RESAN ÄN GÅR

Det är först när det blir riktigt kallt ute, som man 

upptäcker att vi på Niesmann+Bischoff har funnit 

lösningar även för de ställen där det normalt är 

svårt att få en god värmekomfort. Skulle semester-

resan gå till kyligare trakter, kan man alltså förlita 

sig på att man i sin Smove alltid kan hitta en varm 

och ombonad tillflyktsort.

ISOLERAD HYTTÖVERBYGGNAD

Hyttöverbyggnaden består av två skal av glasfiber-

armerad plast, och är isolerad med skum. Tack vare 

ytterskalet av plast, minskas risken för hagelskador.
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DUBBELGLAS

Både tak- och sidofönster är försedda med dubbelglas, och sido-

fönstren (Seitz-S7-fönster finns som tillval) har termiskt skild alumi-

niumram. Alla är de enkla att manövrera med en hand.

ISOLERADE HJULHUS

Isoleringen av de bakre hjulhusen består av expan-

derad polypropen, vilket ger god dämpning av både 

ljud och kyla.

DUBBELGOLV

Både under- och övergolv är sandwichuppbyggda 

av 2-sided-aluminium. Dubbelgolvet ger extra god 

isolering och fungerar dessutom som värmeacku-

mulator, vilket ger skönt inomhusklimat.



GENOMTÄNKT  
 LINJEFÖRING IN  
 I MINSTA DETALJ

Den karakteristiska, ClouLine-inspirerade  designen 

ger Smove en sportig framtoning. Samtidigt har vi 

under hela designarbetet lagt stor vikt vid ström-

linjeformen, och resultatet har blivit att Smove inte 

bara ser snabb ut. Dess goda aerodynamiska egen-

skaper gör också, att det går lite fortare att ta sig 

fram till semestermålet.

LÄGRE LUFTMOTSTÅND

Den minskade frontytan i kombination med B-stol-

parnas utformning med den mjuka övergången, ger 

lågt luftmotstånd.

SKJUTTAK

Det elektriskt manöv-

rerade skjuttaket (tillval) 

är ytterst elegant. Tack 

vare att det ligger helt i 

nivå med taket, är de ae-

rodynamiska egenska-

perna bättre än hos ett 

konventionellt takfönster.
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BILINSPIRERAD DESIGN

Den personbilsinspirera-

de designen hos Smove 

går igen även på taket, 

där utskjutande delar 

elegant har dolts mellan 

takskenorna.

SPOILER

Bakgavelns utformning, 

med bland annat en tak-

spoiler, minskar luftmot-

stånd och virvelbildning. 

TILLBEHÖR I LÄ

Alla takmonterade tillbehör, som till exempel en 

satellitantenn, monters i lä från fartvinden vilket 

avsevärt reducerar vindbruset under körning.

MJUKA ÖVERGÅNGAR

Övergångarna mellan sidoväggar och tak har inga 

kanter, vilket ger ”renare” luftströmmar.



 TESTAD OCH 
GODKÄND FÖR 
SEMESTERBRUK

Den som, i likhet med oss, utlovar högsta kvalitet 

måste vara säker på sin sak. Redan på planerings-

stadiet har kvalitetsaspekten högsta prioritet, och 

när den första prototypen är byggd får den genom-

gå omfattande tester. Först när den klarat dessa 

tester med bravur, är den nya modellen mogen för 

serieproduktion – och ytterligare tester ...  
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Inför utprovningen av Smove skickade vi den till en 

mycket speciell testbana, där den på olika underlag 

utsattes för mycket kraftiga skakningar och vibra-

tioner. På denna testbana motsvarar 100 varv cirka 

100 000 kilometer normal körning, vilket betyder att 

man på mycket kort tid kan upptäcka eventuella 

svagheter – och åtgärda dessa.



 TESTERNA
EFTER
 TESTERNA

En semesterresa är alltid full av överraskningar, och tyvärr gäller detta även 

den typ av vägar man färdas på. Den som valt en Smove är emellertid väl rustad 

att ge sig ut på de mest skiftande vägar. Innan en husbil tillåts lämna fabriken, 

skickar vi nämligen ut den på vår egen teststräcka där den får utstå i vågforma-

de avsnitt, ”potthål”, gammaldags gatsten och andra typer av vägar. Dessa 

teststräckor är naturligtvis extremare än de som möter i verkliga livet, så om 

en Smove klarar av att köra där, klarar den av att köra var som helst.  
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Men testerna slutar inte där. Som avslutning utsätts nämligen varje husbil från 

Niesmann+Bischoff för intensiv vattenbegjutning i ett obligatoriskt täthets-

test. För detta använder vi inte vanligt vatten utan regnvatten, som tack vare 

den lägre ytspänningen lättare tränger in i minsta otäthet. Regnvattnet samlar 

vi upp i egna tankar, vilket på sätt och vis gör oss beroende av regn för att upp-

rätthålla vår produktion – regn som vi hoppas att du inte ska drabbas av under 

dina semesterresor!



DAGS ATT STIGA IN
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En Smove är färdig! Dags att stiga in och vrida om startnyckeln. Dags att ge sig 

iväg mot nya spännande mål, dags för nya upplevelser och för intryck. Oavsett 

om resan går till bergen, till kusten, ut i vildmarken eller till storstadens cen-

trum så ligger världen öppen för den som väljer en Smove. Med en Smove är det 

lätt att spontant ge sig iväg, och i en Smove kan man uppleva den perfekta 

semestern – och njuta av den gränslösa friheten.



Information
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter 
redaktionsstopp (08/2017) kan ändringar gällande mått, 
vikter, planlösningar, tekniska data och utrustningar ske.  
Bilderna kan innehålla utrustning som är extrautrustning  
eller tillbehör, liksom rekvisita som ej ingàr i leveranserna 
från Niesmann+Bischoff. Fordonen på bilderna kan också,  
på grund av bildbearbetning eller produktionstekniska skål, 
skilja sig från verkligheten. 
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