Maatschappelijke zetel : Smyrnaplaats 7 – 2018 Antwerpen * Email : www.trac.mobi@gmail.com

DESERT BULL CONCEPT-INFO

TRAC - VERHURING KAMPEERTRAILERS

De Desert Bull van TRAC is een buitenbeentje onder de offroad trailers.
Voor transport is hij licht (350kg netto) en compakt (hoogte bodem trailertent 104cm) en wendbaar.
Stationair ontpopt hij zich tot een functionele en comfortabele kampeertrailer met uitklapbare tafel en
slede voor uitschuifbare aluminium kisten van elk maar liefst 140cm x 42cm x 25cm.
Met een ruime disselbak en een ingebouwde watertank van 48L bevat deze Desert Bull dus al het
essentieel comfort dat een kampeertrailer nodig heeft, zonder onnodige electrische snufjes.
In combinatie met de befaamde Australische OZ-tent wordt het een echt plezier om comfortabel
met 4 of 5 personen te slapen en te tafelen, goed beschermd tegen regen en zon.
De OZ-tent is bovendien uitbreidbaar met een ruime afsluitbare eetplaats en 2 zonneluifels.
*Kenmerken:
-Gelaste, gegalvaniseerde en gepoedercoate staalconstructie ingezet met aluminium plaatwerk
-1350kg torsie-as met 255/85R16 BFG Muds KM1 (diameter 84cm)
-V-dissel van 60/60 kokerprofielen met wanddikte 5mm.
-Verwisselbare kop om van hoogte te switchen , of om Nato-koppeling te monteren
-Lengte zonder dissel: 172cm
-Breedte: 164cm
-Hoogte met reservewiel bovenop: 147cm
*Functionaliteit:
-48 L watertank onderin gebouwd
-2 extra jerrycans van elk 10L op de flank gemonteerd
-PRIMEUR: Uitklapbare 'zwevende' tafel van 125x125cm geschikt voor 5 tot 6 personen
-PRIMEUR: Uitklapbare achterbeugel als geleiding voor 2 Zargeskisten uitschuifbaar uit het laadruim
-Daktent Overland met matrasbreedte van maar liefst 160cm.
-Ruime aluminium disselbak vooraan.
-afrijhoek van 46°
-Neuswiel omgekeerd te plaatsen om de onderzijde van de V-dissel volledig te vrijwaren.
-Bij een tussenstop kan de trailer aangekoppeld blijven, met bereikbaarheid van bagage en
bruikbaarheid van de daktent.

Andere maanden op aanvraag :



Bel : 0032 475 940 986 na 19.00u.
Email : www.trac.mobi@gmail.com

FOTO’S : VOLGENDE PAGINA ! !

Daktent Overland : Matrasmaat : 160 cm x 200 cm !

