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 Kavango
Tent & Trailer
kan meer
Omdat er ook een seizoen is dat
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hoeft niet persé verplaatst te

transporteren van haardhout.

worden. Praktische accessoires

Haal eenvoudig de tent-unit van
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de trailer af en gebruik hem het

op te zetten, zonder losse
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kraan en een snijplank maken

hele jaar door, voor alles wat je

stokken en zonder vleugels

Verder heb je altijd rondom

het koken op de camping bijna

wilt vervoeren, tot wel 500 kg.

met scheerlijnen. In een

zicht en lichtinval door de

leuker dan thuis. Natuurlijk is er
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Kies je voor een loungebank,
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dan breidt je de leefruimte
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De Kavango is gemakkelijk
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4 - 7 pers.
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5 minuten

dan op de camping, kun je de
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De doorloopkeuken is onderweg
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je liever bij de open haard zit

overdag aanzienlijk uit.

Vario luifel

150

De Kavango
Game Drive
heeft een
keuken

Zij

Standaa

afsluitbare binnententen

Standaard Optione

houden de nachtelijke kou en de

Rits de luifel aan voor meer

muggen buiten.

schaduw en leefruimte, gebruik

Optioneel

een kuipzeil als je behaaglijk en
De automatische voortent

zonder beestjes in de voortent

heeft standaard het inmiddels

wilt vertoeven.

KAVANGO

beroemde panoramaraam

AARTKOK.NL

Game Drive XL

Tent & Trailer

Slaapplaatsen

4-7

4-7

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

