
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

            GEBRUIKERSHANDLEIDING TAIGA 



AART KOK ADVENTURE 
 
GEBRUIKERSHANDLEIDING TAIGA 
 

* Het chassisnummer is aangebracht op de zijkant van de dissel. 

Kenmerken van de Taiga:  

 
* Maximaal toelaatbaar gewicht:  750 kg  
 
* Afleveringsgewicht:    350 kg  
 
* Laadgewicht:    400 kg 
 
* As:  Geremd, rubbergeveerd max. last 750 kg 

aanbevolen kogeldruk 35 -50 kg. Max. 75 kg  
 
* Banden:  155 / 70 R 13  

Bandenspanning 2,5 bar       
Maximale snelheid 195 km/uur     Draagvermogen 
437 kg per band  

     
 
 

!! 

Noodzakelijke controle voor het vertrek :  

Controleer de bandenspanning ( ook van het reservewiel ). 

!!  Reminrichting moet veilig afgesteld zijn.  

!!  Belaad de vouwwagen zorgvuldig. Zware artikelen zoveel mogelijk 
boven de as plaatsen. 

!!  Maximaal laadgewicht in de keuken is 15 kg.  

!!  Plaats het opklapbare keukenwerkblad in het midden, dus niet op de 
koelkast. 

!!  Controleer of de bermkeuken juist is gekoppeld (zie foto).l 

!!  Verlichting controleren.  

!!  Controleer of de wagen op de juiste wijze is aangekoppeld.  

!!  Na de eerste 50 km de wielbouten natrekken.  
 
 
 

De sluiting van de keuken is instelbaar, stel deze op een dusdanige wijze af 
dat het zwarte neopreen band goed klem zit tussen de achterzijde van de 
keuken en het plaatwerk van wagen, om beschadiging te voorkomen moet 
tussen de hoekpaal en de keuken ongeveer 3 mm ruimte zitten. 
 
DENK AAN EEN HANGSLOT OF BORGPEN   



 

 
Het opzetten van de wagen: 

Verwijder eerst het dekzeil.  

Stel de wagen met behulp van het neuswiel horizontaal. (Na de definitieve opstelling 
het neuswiel weer omhoog draaien) en met de 4 uitdraaisteunen kunt u de wagen 
waterpas stellen. 
De wielen blijven steunpunten! 
Gebruik op een zachte ondergrond de bijgeleverde plankjes onder de steunen. 

U heeft nu de mogelijkheid om de lattenbodem in 2 standen vast te zetten.  

Stand 1 : transportstand, de lattenbodem bevindt zich boven de keuken. 

Stand 2 : uitschuiven van de lattenbodem totdat de eerste klep van de bankkast vrij is. Zo 
past het kuipzeil in de tent. 

Haal nu eerst de keuken van de wagen af en zet hem op zijn poten neer. 

In stand 1 en 2 altijd de lattenbodem borgen dmv 2 borgpennen aan weerskanten in de 
glijrails, bij stand 2 moet u de bedpoot uitklappen en vastzetten dmv een borgveer aan 
de voorzijde! 

 
U pakt de onderkant van de tent beet en vouwt redelijk wat materiaal bij elkaar in uw hand. 
Om het openvouwen zo licht mogelijk te laten verlopen, haalt u eerst het tentdoek omhoog 
om vervolgens achterwaarts weg te lopen, zodat het frame met tentdoek rustig en in een 
beweging open gaat. Let op dat de zijkanten van de tent niet tussen het frame haken. Laat de 
tent los zodra hij volledig uitgevouwen is. 

Schuif nu aan de disselzijde het bed uit door de palletjes aan weerszijden in te drukken en in 
de volgende stand te laten klikken. U verlengt het bed hiermee met ca. 15 cm en spant de 
tent op. Rail nu het achter- en zijschort aan het bed en span ze af. Rits het voorschort aan de 
tent en span dit ook af. Vouw ten slotte de strook met elastiek om het bed heen. 
 
Rits het kuipzeil aan. Rail de kuip aan de instapzijde van de wagen vast. Zet het kuipzeil 
vervolgens aan de grond vast door middel van de banden op de hoeken en daarna met de 
afspanpunten aan de kuip. Let op: de banden moeten in dezelfde hoek staan als de tent. 
Span ze niet teveel naar buiten. 

Het afbouwen dient in omgekeerde volgorde te gebeuren. Het kuipzeil kan eventueel 
aan de tent blijven zitten. Het dekzeil dient op alle nokken vastgezet te worden, te 
beginnen bij de lus aan het begin. 

 
 
 
 
 
 
 



      
Transport stand     Stand 1 
 

   
Stand 2      De tent van de wagen vouwen 
 

   
De tent open vouwen    De tent vastzetten met enkele haringen 
 
 
        



Het opzetten van de voortent 
 
Het frame van deze tent bestaat uit drie poten, die aan de wagen wordt gekoppeld. Deze 
poten van het frame kunnen als een soort spin onafhankelijk worden neergezet. Het dak en 
de zijkanten van de voortent worden over het frame getrokken, waarna het geheel als luifel 
gebruikt of, optioneel, aan de voorzijde met een voorwand afgesloten kan worden. 
 
Voorbereiding 
  
1 De nokstokken en daaraan gekoppelde staanders bestaan ieder uit 5 delen:  
     1 = Stok met haak, die in de krans van de wagen past. 

1a = Tussenstok voor de twee buitenste staanders, alleen bij een 
vergrote voortent. 

     2 = Tussenstok. 
     3 = Knie-stok met pen (deze pen moet naar boven steken). 
     4 = Verstelbare stok. 
     5 = Onderzijde staander. 
2 Schuift u deze vijf stokken in elkaar, dan ontstaan drie ‘poten’. U kunt deze poten voortaan 
in elkaar laten zitten. 
3 Voor het uitzetten van de zijkanten zijn er nog twee extra luifelstokken. 
 
 
 
Opbouwen van de voortent, de vario luifel en het kuipzeil 
 
1  Rits de luifel aan de wagentent. 
2  Fixeer de wagentent aan de achterzijde d.m.v. scheerlijnen aan de D-ringen, zodat u 
hem   niet ‘over de kop’ trekt wanneer u de voortent afspant. 
3  Aan het frame van de wagentent bevindt zich een krans, waarin zich drie gaten 
bevinden   voor de nokstokken. Haak de nokstokken los in, schuif de poten eraan en 
zet de poten uit. 
4  Trek het dak nu naar voren en haal de ogen in het dak over de pennen van de 
staanders   heen. Span de stokken op tot het dak strak staat. De middelste staander 
moet 220 cm    hoog zijn, de twee andere 185 cm. 
5  Bevestig eventueel scheerlijnen aan de pennen van de drie staanders. 
6  Zet de beide zijpanelen vast met haringen. De zijpanelen dienen schuin, met de vorm 
van   de wagentent mee, naar buiten uit te lopen. U kunt de zijpanelen ook oprollen of 
een zijkant   als luifel uitzetten. 
7  Als u de tent alleen als luifel wilt gebruiken, bent u nu klaar. 
8  Rits de voorwand aan de luifel en zet deze vast met haringen. De voorwand dient iets 
   naar voren te staan. Staat de voorwand niet strak, controleer dan of de 
zijwanden    voldoende naar buiten staan en of u de achterzijde van de 
wagentent voldoende     afgespannen heeft. 
9  Rits de vario luifel aan de luifel en zet deze uit met 3 luifelstokken (de langste in het 

midden) en 5 scheerlijnen. Beide zijpunten staan nu omhoog. De stokken dienen 
schuin te staan om de luifel goed af te  spannen. 

10  Rits de windhoeken aan de luifel en zet ze uit met haringen. De vario luifel kan 
eventueel  aan de windhoeken geritst worden. Het geheel staat dan met een stok in 
het midden en twee korte stokken aan weerszijden. 

11  Rits het kuipzeil rondom aan de luifel en voorwand vast 
 



Het opbouwen van de achtertent 
 
1  Leg een tentluier onder het kuipzeil van de achtertent. 
2  Rits de achtertent aan de wagentent.  
3  Zet het kuipzeil met grondpennen vast, te beginnen bij de punten die het dichts bij de 

wagen staan, werkend naar het midden van de achtertent. Zorg dat er zo min mogelijk 
plooien in het kuipzeil zitten. 

4  Span nu de scheerlijnen van de vleugel uit zoals op de tekening aangegeven. 
Beginnend bij de wagentent, vervolgens de twee achterste punten en daarna de 
tussenliggende punten. 

5  Zorg dat de scheerlijnen zo lang mogelijk zijn, afhankelijk van de plaats op de 
camping. De scheerlijnen moeten altijd in het verlengde van de naad staan. 
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Onderhoud: 
 
* De wagen na de vakantie goed schoonmaken. Beplating van de wagen behandelen 

met wax, ook voor het eerste gebruik van de wagen, schoonmaken gaat dan veel 
eenvoudiger. 

 
* Borstel het tentdoek goed af met een zachte borstel en ontdoe de slikranden en 

grondzeil van zand en vuil met een vochtige doek.  
 
* Zorg ervoor, dat het tentdoek, maar ook de zitkussens en de matrassen 100% droog 

zijn. Het is beter de tentdelen, binnententen, matrashoezen e.d. te verwijderen, dit 
i.v.m. vochtig worden en eventuele beschadiging door ongedierte. Dit geldt ook bij 
gebruik van kantelbeugels. Luchtig (dus niet stijf) oprollen van het tentdoek is het 
beste. 

 
* Eventuele vlekken of regenstrepen reinigen met lauw water, waarna men met een 

zachte borstel het vuil kan verwijderen. Plastic ramen uitsluitend met water of een 
vochtige doek reinigen. 

 
* Rubbers dienen verwijderd te worden. 
 
* Zet uw wagen nooit defect in de stalling, maar breng hem tijdig bij uw dealer zodat er 

de juiste aandacht aan kan worden besteed en hij weer startklaar staat voor het 
volgende seizoen. 

 
* Bedenkt u zich wel dat de tentnaden zich eerst moeten zetten tijdens een regenbui, 

voordat ze waterdicht zijn. 
 
 

Belangrijk: zet uw vouwwagen in de winterstalling niet op de handrem      i.v.m. 
corrosie en vastplakken van de remschoenen. 

 
 


