De mensen van Aart Kok Adventure
onderscheiden zich in betrokkenheid,
passie, belangstelling en ambitie.
Omdat wij werken voor ons plezier
en niet voor het geld, ontwikkelen
wij onze producten uit idealisme.

Aart Kok Adventure
Flagship Store

Aart Kok Adventure
Roden

a Cruquiusweg 29
2102 LS Heemstede

a Westeresch 6
9301 ZW Roden

t +31 (0)23 547 17 74
e info@aartkok.nl

t +31 (0)50 501 70 69
e roden@aartkok.nl

LIVINGSTONE
River Camp
AARTKOK.NL

Technische
specificaties

Omdat er ook een seizoen is dat
je liever bij de open haard zit
dan op de camping, kun je de
trailer ook gebruiken voor het
transporteren van haardhout.
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De Livingstone River Camp
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Livingstone
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wilt vervoeren, tot wel 500 kg.
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LIVINGSTONE RIVER CAMP

AARTKOK.NL

Slaapplaatsen

2-4

Leeggewicht

400 kg

Max. toelaatbaar gewicht

750 kg

Laadgewicht

350 kg

Maten incl. dissel (LXBXH)

358 x 172 x 115

Bagageruimte (LXBXH)

210 x 120-150 x 55

Bagageruimte in liters

1500 L

Wielmaat

185/65 R14

Bandenspanning

2,5 Bar

Maximale snelheid

140 km/uur

Bedmaat standaard

140 x 200 x 10

Bedmaat kingsize

200 x 220 x 10

Matras

Polyether SG 35

Diameter wagentent frame

30 mm

