Autohuur zuidelijk afrika

Maui Campers
Maui 2 ST
tweepersoonscamper met douche en toilet op een Mercedes onderstel
De nieuwe tweepersoonscamper op een Mercedes
Sprinter onderstel in een compact formaat en comfortabel ingericht. Voor 2 volwassenen.
Beschrijving voertuig
• 2 zitplaatsen (met veiligheidsgordels) in de cabine
• 2.2 l diesel, 5 versnellingen
• stuurbekrachtiging, centraal slot
• ABS, airbags voor chauffeur en passagier.
• 80 l dieseltank, brandstofverbruik 10 l/100 km
• lengte 5,00 m, breedte 1,90 m, hoogte 2,80 m, binnen
hoogte 1,80 m
Voertuiguitrusting
• bestuurderscabine met airco tijdens het rijden
• airco in het woongedeelte (220 V)
• zonnecellen te laden met 12 V-accu.
• dubbel accusysteem
• AM/FM-radio met cd-speler, sigarettenaansteker
• toilet en douche
• wastafel en douche met warm en koud water
• 110 l watertank, 4,5 kg gasfles
• 2-pits gasfornuis, magnetron (220 V)
• 80 l koel/vrieskast (220 V en 12 V)
• camping tafel en -stoelen, brandblusser
• geen kinderzitjes mogelijk
Bedden
• zithoek in de achterkant, om te bouwen tot een groot
tweepersoonsbed: 2,00 m x 1,70 m
Maui 2 ST: dag/nacht-Layout

Maui 4 STL
vierpersoonscamper met douche en toilet op een Mercedes onderstel
Een camper op een Mercedes onderstel. Ruim,
luxe en ideaal voor 2-3 personen, maximaal 4 vol
wassenen.
Beschrijving voertuig
• b estuurderscabine met 2 zitplaatsen (2 extra zit
plaatsen in de wooncabine met veiligheidsgordels)
• 2.2 l diesel, 5 versnellingen
• stuurbekrachtiging, centraal slot
• ABS, airbags voor chauffeur en passagier.
• 80 l dieseltank, verbruik ca. 10 l/100 km
• lengte 6,90 m, breedte 2,30 m, hoogte 3,50 m, binnen
hoogte 2,00 m
Voertuiguitrusting
• bestuurderscabine met airco tijdens het rijden
• airco in het woongedeelte (220V)
• dubbel accusysteem
• AM/FM-radio met cd-speler, sigarettenaansteker
• toilet en douche
• wastafel en bad/douche met warm en koud water
• 100 l watertank, 2 x 4,5 kg gasflessen
• 2-pits gasfornuis, magnetron (220V)
• koelkast met vriesvak 80 l (220V en 12V)
• campingtafel en -stoelen, brandblusser
• 2 kinderzitjes mogelijk in woongedeelte

Maui 4 STL: dag/nacht-Layout
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Bedden
• zithoek in de achterkant, om te bouwen tot tweeper
soonsbed: ca. 2,20 m x 1,20 m (hoofd-/voeteinde)
• zithoek midden, om te bouwen tot klein tweepersoonsbed: 1,80 m x 1,00 m

