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.
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Technische
specificaties

De Kariba
Tent & Trailer
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Game Drive XL

Tent & Trailer

Slaapplaatsen

4-6

4-6

Leeggewicht

460 kg

400 kg

Max. toelaatbaar gewicht

750 kg

750 kg

Maten incl. dissel (LXBXH)

405 x 156 x 117

358 x 172 x 115

Bagageruimte (LXBXH)

210 x 140 x 40

210 x 120 x 37

Bagageruimte keuken
(BXDXH)

150 x 44 x 47

n.v.t.

Bagageruimte totaal

1500 L

1000 L

Wielmaat

155/70 R13

185/65 R14

Bedmaat

140 x 200 x 6,5 140 x 200 x 6,5
SG35
SG35

Diameter wagentent frame 25 mm

25 mm

