Het échte
kamperen

Outdoor Trailer

TUAREG
www.aartkok.nl

De Naakte feiten
Afmetingen
Binnenlengte
Opbouwlengte
Totale lengte
Binnenbreedte
Totale breedte
Stahoogte (dak omhoog)
Totale hoogte (dak omlaag)
Bedmaat
Wielmaat

Zambezi
Tuareg
Een kleine 12 jaar geleden bracht
Aart Kok de Tuareg van Aeroplast op
de markt. Een zeer onconventioneel
aanhangertje, uiterst aerodynamisch
en compact. Bedoeld voor de echte
kampeerder, dus zonder veel luxe.
Caravanners zouden het ‘spartaans’
noemen, maar zo zagen de kopers van
de Tuareg dat niet.
Met pijn in het hart wordt vaak afscheid genomen van de tenttrailer,
omdat de gezondheid om meer beschutting vraagt dan doek, ook al is het

dan dubbeldaks. Bovendien is het kamperen in
voor- en naseizoen aantrekkelijker als er minder
doek aan je onderkomen zit.
Voor deze tentkampeerders in hart en nieren is
er nu een sportieve outdoor trailer die in bijna
niets op een caravan lijkt. De trailer is compact en
lichtgewicht, zodat elke auto geschikt is hem te
trekken. Geen eigen kenteken nodig, geen extra
buitenspiegels. Gewoon een tenttrailer met vaste
wanden.
Binnenin kun je veel spullen kwijt, zelfs fietsen of
een scooter en zijn de bagageboxen uitneembaar.

290 cm
345 cm
460 cm
170 cm
185 cm
198 cm
210 cm
210x170 cm
195/65R15

Gewichten
Leeggewicht
550 kg
Laadvermogen
200 kg
Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg

Koken doe je binnen of buiten.
Wel een porta potti en een koelkast,
maar geen badkamer en ook geen
magnetron.
Als de tent er eenmaal aan zit, krijgt
het doek weer de overhand, zoals het
hoort bij het echte kamperen. Er staat
een piramidetent met een vaste basis.
De tent biedt plaats aan alles wat je lief
is: de (klein) kinderen kunnen komen
logeren in de speciale slaaptent, de
hond heeft een eigen plek, de fietsen
staan veilig onder dak.
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Uitrusting Tuareg

Buiten
Body in anthraciet/grijs met oker of
olijfbruine accenten
X
Hefdak
X
Surround van KS202 doek met ventilatieramen
X
Extra brede achterdeur 80 cm
X
Doorlopende dakrail
X
Eensleutelsysteem
X
Grote disselbakklep
X
Geblindeerde ramen met combirollo’s
en ventilatiestand
X
Voortentlamp
X
Reservewiel voorop
X
RVS jerrycan achterop		
ALKO euro as
X
Schokdempers
X
Uitdraaisteunen
X
Aluminium velgen		
Traanplaat wielkasten
X
Hordeur		
Varioluifel met windhoeken		

Binnen
Bergkasten met bagagenetten rondom
X
Keukenmeubel
X
Klapbanken/bed
X
Kussens/matras
X
Dometic RM4210 koelkast met vriesvak
X
Uitneembaar keukenblok met wateren gasaansluiting
X
Jerrycan
X
Vier verplaatsbare spots op rail
X
Twee leesspots
X
Fietsbeugelsysteem in gangpad		
Bagagekist aluminium links en/of rechts		
Bagageluik links en/of rechts		

O
O
O

Techniek
Multicon WEST stekker 13 polig
X
Achteruitrijdlamp, mistlamp, zijreflectoren
X
Omvormer 230/12V/20VA Exendis
X
Aardlekautomaat
X
Drie stopcontacten 230 V
X
Verwarming		
Accu		
Acculader		

O
O
O

O

O
O
O

X standaard

O optie

Wijzigingen voorbehouden.

< ca. 3,7 m >

Uitrusting Tuareg

< ca. 5,54m >

Tuareg

< ca. 3,5 m >

