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Dropland minicaravan-baseenhet
Chassis

 ◾ Aluminiumchassis med treghet og manuell brems. Tilhenger med 
 overdimensjonert ramme, slitesterk og lett

 ◾ Uavhengig og progressiv fjæring, drevet av variable progressive fjærer og 
 hydrauliske dempere

 ◾ Bakakse geometri
 ◾ Stabiliserende ben
 ◾ Wheels All Road (“Todo Camino”)

Eksteriør
 ◾ Ekstern etterbehandling:  

Anodisert aluminium eller Line-X belegg i forskjellige farger
 ◾ 30 mm isolerende indre kammer rundt hele omkretsen
 ◾ Takvindu med vifte / avtrekk med termostat
 ◾ Høyre sidedør med vindu.
 ◾ Vindu på venstre side
 ◾ Vektkapasitet på taket for forskjellige tilbehør (opptil 250 kg)

Interiør
 ◾ Interiør i finsk bjørkplov, vannfri lakk uten løsemidler
 ◾ Hodegavl med 2 koppholdere
 ◾ To skap med hylle
 ◾ Sammenleggbar madrass 135x195 cm i skum med høy tetthet og viskoelastisk
 ◾ Isoflex isolerte gardiner og persienner eller termiske persienner for vinduer
 ◾ To last- eller lagringsnett - nettlommer

Kjøkkenområde
 ◾ Avtakbar campingovn med gasspatroner
 ◾ To skap med oppbevaringshylle
 ◾ Brysttype skuff for oppbevaring, servant eller kjøleskap.

Elektriske spesifikasjoner
 ◾ 13-pin campingvognkontakt
 ◾ LED tåke bak og ryggelys. Defender / brems bil eksternt lys og indikatorer
 ◾ AGM (gel) batteri, autonomt 12V og 90 Ah
 ◾ Oppladbart batteri ved 220V eksternt nettverk
 ◾ Batteri oppladbart på veien mens du kjører
 ◾ Rask lading USB-kontakter inne i campingvognen og også i kjøkkenområdet
 ◾ 12V kontakter inne i campingvognen og i kjøkkenområdet
 ◾ 220V utendørs inngangskontakt
 ◾ 220V plugger inne i campingvognen og i kjøkkenområdet
 ◾ Batterinivåindikator
 ◾ Dimbar LED-belysning innendørs og utendørs.
 ◾ Utvendig LED-lys peker over dørene og i det bakre kjøkkenområdet
 ◾ Generelle innvendige LED-lyspunkter og 2 uavhengige leselamper.

DROPLAND MiniCaravan (mål og vekt)
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Tilleggsvalg
Chassis

 ◾ High End OFF-ROAD HD - Aluminiumchassis - Uavhengig racketfjæring,  
HD forsterket fjær. Justerbar KONI HD støtdemper.

 ◾ TOURISM / CROSSOVER - Stålchassis - Ingen uavhengig fjæring. 

Eksteriør
 ◾ Ekstern etterbehandling LINE-X - svart farge
 ◾ Ekstern etterbehandling - anodisert aluminium
 ◾ Ekstern etterbehandling LINE-X spesiell farge (Pantone-kode nødvendig)
 ◾ Personlig logo / bilde på høyre side av MiniCaravan

Utstyr
 ◾ Ekstra dør i venstre side med vindu
 ◾ Takstativ afrikansk type (takstenger kreves)
 ◾ Takstenger
 ◾ 2x plast 5L Jerry Can) for drivstoff som skal installeres på sidene av Front Trunck
 ◾ Tyverisikring
 ◾ Bagasjerom (aluminium).
 ◾ Kjøkkenvask med vann fra springen og diposit.
 ◾ Vanntank 60 liter, elektrisk pumpe, utvendig kontakt for dusjkontakt,  

2,5 m flexo med trykknapp dusjhode
 ◾ Brannslokkingsapparat 1Kg
 ◾ Eksternt støvbeskyttelsesdeksel for MiniCaravan
 ◾ Hammok (for en baby)
 ◾ 12V til 220V strømomformer (250W)
 ◾ Sammenleggbar og tre-side arbeidsbenk.
 ◾ To glidende hyller på innsiden av bordene (like under skapene).
 ◾ 22” tv montert med støtte i en glideskuff under skapene.  

Ingen antennesystem inkludert.
 ◾ Kjøleskap Compressor Dometic CF-35
 ◾ Sykkelstativ (2 sykler) + sidefeste. Ikke ment for tunge sykler (som eBTT)
 ◾ Solcellepanel 60W for lading av batterier. Fest installasjonen i taket  

(takstenger kreves)
 ◾ Solcellepanel 100W for oppladbart batteri. Bærbart system
 ◾ Sidebeskyttelsesplattformer (stål)
 ◾ Reservehjul (”Todo Camino” -modell)
 ◾ Reservehjul (4x4 Alle med spesialforsterket dekk 235 / 75R15)
 ◾ Hjul (x2) - 4x4 Alle med spesialforsterket dekk 235 / 75R15
 ◾ Diesel luftvarmer system
 ◾ Diesel luftvarmer og vannvarmer system
 ◾ Støtte for reservehjul
 ◾ Festet sidetelt og ly (sidemarkise og takstenger kreves)
 ◾ Taktelt modell RT140 Classic (1,4m bredt x 2,4m langt x 1,3m høyt)
 ◾ Sammenleggbar garderobe for utedusj. Monteres festet til takstengene
 ◾ Sidemarkise Fiamma F35 (takstenger kreves)
 ◾ Sidetelt RT200 Classic (takstenger kreves)
 ◾ Voltimeter via Bluetooth
 ◾ WC Bærbart toalett



Pr
od

uk
ta

rk
 2

02
1-

02
#

1

Markedsføres og distribueres i norden av:

Oslo Caravan og Bobilsenter AS
Rådmann Paulsensgate 24, 1461 Lørenskog

Tlf.: 913 61 601 / 941 71 192 | E-post: salg@ocbs.no


