Prijs-, en optielijst Tracking Trailer EXPLORER 1300, Squaredroptrailer
Prijs- en optielijst 2022 (versie 1.6.22)
Afbeelding: de EXPLORER 1300 B met off-road pakket
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EXPLORER 1300 B squaredroptrailer € 5.950,00
Standaarduitrusting
Thermisch verzinkt, stalen chassis
Verzinkte AL-KO torsie as
15” lichtmetalen wielen
Zwarte RAPTOR-LINER stalen spatschermen
2 verzinkte steunpoten
1 Neuswiel
Dubbele, afsluitbare achterdeuren
CEE- electra-invoercontact
Standaard kleurstellingen: grafiet zwart/oranje – grafiet zwart/grafiet zwart en grafiet zwart/wit
INTERIEUR
Kwaliteitsmatras, 10 cm. dik
Anti-condens onderlegmat
Gestoffeerd hoofd/rug-steun
2 inbouw-wandcontactdozen 230 volt achterzijde
Plafond-unit boven het bed met 2 inbouw-wandcontactdozen 230 volt
Schuifraam zijkant met insecten hor en verduistering
Opbergkast
Sky-view dakluik (3 standen) met insecten hor en verduistering
2 led lampjes binnenverlichting
Kleuren en modellen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

EXPLORER 1300 P (pantry) squaredroptrailer € 7.495,00
Standaarduitrusting
Idem als Explorer 1300 B
1 zijdeur met schuifraam
Pantry en slaap-compartiment zijn gescheiden
Pantry met kastruimte achterzijde (in plaats van opbergkast)
Kleuren en modellen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden
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Opties
Zijdeur met slot
Zijdeur met slot en schuifraam
Extra schuifraam
Daktentdragers, stalen, zwart gepoedercoate daktentdragers op chassis
Luifelsteunen, stalen, zwart gepoedercoate luifelsteunen (alleen i.c.m. daktentdragers)
Off-road pakket*
Traanplaat disselkist (770x380x295) incl. montage set
Fietsendrager op dissel
Lichtmetalen 15” reservewiel, montage op extra beugel aan de voorkant
Neuswiel met brede luchtband (niet nodig bij off-road pakket)
Double-lock kogelslot
Kunststof onderlegmatten voor steunpoten per set van 2 stuks

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

850
1.240,00
690,00
460,00
160,00
1.250,00
297,50
175,00
625,00
45,00
165,00
30,00

*16” LM wielen met terreinbanden, zwart gepoedercoate traanplaat spatschermen en een neuswiel met brede luchtband

Wettelijke legeskosten voor keuring en registratie bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) € 275,-

Technische informatie: Tracking Trailer EXPLORER 1300 (B en P)
As
Chassis
Maximale asbelasting
Vering
Wielen
Totale lengte en breedte van de trailer
Afmeting opbouw (LxBxH)
Afmeting binnenkant (LxBxH)
Bedmaat
Toegang trailercompartiment
Eigen gewicht
Laadvermogen
Dissel
Rijbewijs

AL-KO enkel ongeremd
Thermisch verzinkt (gegalvaniseerd)
750 kg.
Torsievering
15” lichtmetaal
360 x 180 cm
250 x 130 x 125 cm.
245 x 127 x 122 cm.
127 x 205 cm.
Dubbele, afsluitbare deuren achterzijde
340 kg.
410 kg.
V-dissel met AL-KO kogel koppeling
B

Gewicht en laadvermogen
Het rijklaar gewicht kan ca. 5% afwijken. De EXPLORER 1300 kan tot maximaal 750 kg. beladen worden.

Levertijd: indien niet op voorraad is de levertijd voor de Tracking Trailer Explorer 1300 3 tot 4 maanden.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en Exclusief de legeskosten voor de wettelijke keuring- en registratiekosten bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)

© Tracking Trailer 2022, Prijslijst 2022, wijzigingen voorbehouden. Versie 1.6.22

