TE KOOP

Vraagprijs

€ 175.000,Beschrijving
Unieke 4x4 Overland Camper Truck, Mercedes Benz met Crew Cabine
voor avontuurlijk gezin (4-5 personen).
Met enorm veel enthousiasme, passie en vakmanschap hebben wij
onze tijd, energie en creativiteit afgelopen jaar deze Truck/ overland
camper omgebouwd tot een unieke camper. Deze voormalige
bedrijfsbrandweertruck is geworden tot een fantastisch Tiny House
on Wheels.
Door diverse creatieve toepassingen en door gebruik te maken van
hoogwaardige materialen en apparaten is het een unieke woning op
wielen geworden. Met deze truck kan je de wereld echt verkennen
als gezin. Wij hebben in ieder geval enorm genoten en mooie
kilometers gemaakt door Europa.
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Nu staat de teller van de truck op slechts 41.469 km en maken we de
cirkel rond. Via Servië, Hongarije en Polen rijden we naar Nederland
voor verkoop (geschatte afstand is 2.500 km de komende weken).
Is dit iets voor jou?
Mail dan met ditzitgoed@gmail.com, onderwerp MB1019
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Onze truck staat te koop omdat we onze reis
op andere wijze voortzetten. We bieden jou
de uitgelezen kans om met onze truck, samen
met je gezin de reis te vervolgen. Tijdens de
bouw hebben we gekozen voor de beste
onderdelen van gevestigde merken met als
doel om zeker enkele jaren met de truck te
kunnen reizen. Ook hebben we
samengewerkt met diverse gerenommeerde
bedrijven voor het hoogst haalbare resultaat.

Onze truck MB1019 is gebouwd voor ongelimiteerde avonturen, om
samen met jouw gezin overal te genieten van wereldwijde outdoor
activiteiten, net zoals wij gedaan hebben de afgelopen maanden.
Deze Tiny House on Wheels (4x4) heeft een gewicht van boven de 3,5
ton, dus is een C-rijbewijs verplicht.
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Samenvatting
Merk: Daimler Benz 1019 AF
Zitplaatsen: 9
Vermogen: 141 kW
Cilinderinhoud: 9506 cm3
Kilometerstand: 43.000, deze Duitse truck stond altijd binnen.
Afmetingen: 3.8m hoog, 7.8m lengte, 2,5m breed
Bouwjaar: 1983
APK: 10 sept. 2021 (nieuwe APK bij aflevering, indien van toepassing,
anders een grote beurt)

4 wielaandrijving, 5 versnellingen, handmatig.
voor-midden en achter sper differentieel
achteruitrijcamera met 2 standen: kijk op bumper en kijk naar achter.
Luchtremmen welke hydraulisch worden ondersteund en
aangestuurd.
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Dieseltank ( 140 liter )
Extra jerrycans (8 stuks van 20 liter voor
diesel ( 160 liter) in onderbouwkisten

Cycloon Brandstof filter Racor 150
(inclusief 10 extra voorraad filters) voor
vuil en water scheiding uit brandstof.
(The Racor Fuel Filter Water Separator
Turbine Series is a three-stage filtration
system that provides maximum
protection of diesel engine components
by effectively removing contaminants
from fuel, such as water, silica, sand,
dirt, and rust.)
Roofrack met 2x dakkoffer
Uitschuifbare ladder voor
wassen truck, begaanbaar
maken van wegen tijdens
reis of onderhoud.
Geen roest of andere bij
ons bekende gebreken.
Reserve wiel.
Banden hebben nog 8085% profiel.
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Crew Cabine (kentekenregistratie tot max 9 personen).
2x nieuwe luchtgeveerde stoelen
(merk: ISRI, leverancier Eblo) voor de
bestuurder en bijrijder
2x nieuwe vaste stoelen
2x originele stoelen met vaste
montage (met bergruimte in kastjes
en schuifladen)
Originele zitbank voor 3 personen
(met opbergruimte bereikbaar via
opklapbare zittingen).
6x 4-puntsgordel.
Voor zover mogelijk zijn alle deuren
& vloer geisoleerd met armaflex & antidreunplaat.
Verlaagd plafond in crew cabine met 2x infra-roodpanelen voor
verwarming (aan te sturen via app) en kleuren ledverlichting.
Demontabel tafelblad welke ook als buitentafel gebruikt kan worden.
Tafelblad dient ook als “lattenbodem” voor 5e slaapplaats.

Ledverlichting in de vloer van de achterste zitplaatsen.
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In crew cabine zijn 4 wandcontactdozen (230v) en 3 USBoplaadpunten aanwezig.
Ramen kunnen voor slaapplek worden verduisterd met gordijnen.
Elektra:
Victron installatie (uitgerekend en geleverd door Top Systems B.V.
Bodegraven, montage door gerenommeerd bedrijf)
2x accu = LIONTRON LiFePO4 25,6V 100Ah LX Smart BMS met
Bluetooth
2x zonnepaneel = Phono Solar - Mono 415 Black White Half Cut PERC
De keuze voor deze zonnepanelen in onze hoogwaardige installatie is
omdat:
De panelen van de Phono Solar - Mono TwinPlus 415Wp 35mm
HalfCut PERC. Deze Half Cut Cells technologie maakt dit paneel tot
een top performer.
De voordelen van Phono Solar Half Cut Cells:





Beter bestand tegen PID (Potential Induced Degradation)
Hogere schaduw tolerantie
Betrouwbaarder door lagere hot spot temperatuur
Hoger vermogen door lager verlies tussen cellen en temperatuur

Specificaties:
 Afmetingen 415W Zonnepaneel (H x B x D) in mm: 2010 x 1000 x
35 mm.
 Gewicht in kg: 23,5 kg.
 Type cel: monokristallijn half cut
 Max. vermogen (Pmax): 415W
 Max. spanning: 38,72 V
 Max. stroom (Imax): 10,72 A
 Open spanning: 45,58 V
 Kortsluitstroom: 11,34 A
 Rendement: ± 20,73%
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De 415W panelen zijn voorzien van
bedrading met MC4 stekkers. Deze
krachtige 415W zonnepanelen cq.
daglichtpanelen worden gekenmerkt
door een zeer hoge uitgangsstroom.
Het paneel heeft een buigstijf
aluminium frame en veiligheidsglas
dat tegen hagel bestand is. Op de
achterzijde bevindt zich een
waterbestendige aansluitdoos.

Zowel in de truck als in de woonunit zijn wandcontactdozen (230V).
Hetzelfde geldt voor USB oplaadpunten, deze zijn overal aanwezig.
De elektrische installatie in de truck en als voor de woonunit bestaat
uit:
Inductie kookplaat 288 230V Koken is op elektrisch, geen gas of vuur
mm WTN 8514 4000
in de unit. Het zelf maken van een
buitenkeuken in de onderbouwkist is
een mogelijkheid. Zelf door koper te
creëren.
LIVIN'FLAME
230v In het verlaagd plafond van de Crew
Infraroodpaneel 100
Cabine zijn 115W panelen voor de koude
30x60 cm wit (2x in
dagen. Ze kunnen via de app apart
cabine)
worden ingesteld en geschakeld.
INVENTUM
230V Boiler geeft met zijn 10 liter warm water
Keukenboiler Q10 10 l
ruim voldoende voor douchen en afwas.
Nature's Head®
12V Ventilator van Composttoilet is stil en
Trenntoilette
werkt permanent.
INDEL B 78L.
12V Koelkast werkt uiteraard permanent, dit
compressor inbouw
kost gemiddeld 45W, en is een ruime
koelkast 12V
overzichtelijk model.
INDEL B 12 V
12V Werkt zeer prettig in warme dagen,
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airconditioning pleinaircon

Led verlichting

12v

Grijswater tank
verwarming

12V

Autotherm
standkachel

12v

3x waterpomp
waterinstallatie

12v

uitblaas is richting bedden wat zeer
prettig is in de warme avonden als het
bijna niet afkoelt. In te stellen via
afstandsbediening, diverse functies zoals
timer, temperatuur etc.
De ledverlichting in zowel de woonunit
als in de crew cabine te bedienen met
afstandsbediening (woonunit en truck
zijn apart te bedienen) Totaal zijn er 12
ledstrips verdeeld over cabine (2x) en
woonunit (8x) en buitenverlichting (2x)
Beide grijswater tanks inclusief buis zijn
voorzien van verwarmingselement met
sensor, voor temperaturen rond het
vriespunt. Extra nog eens apart met
schakelaar uit te schakelen.
Standkachel verwarmt zowel de truck als
de woonunit. De woonunit is in korte tijd
zeer behaaglijk.
Waterpomp wordt tijdens rijden
handmatig met een schakelaar
uitgeschakeld, bij parkeren schakel je
deze weer in zodat het watersysteem
weer op druk is. (2x 7,5 AMPS, 1x
10AMPS)

Installatie laadt op via 3 manieren:
 Walstroom,
 Tijdens het rijden
 Via de zonnepanelen.
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Douche-Toilet & watersysteem bestaat uit:
Water filter system van Aquapeak (omgekeerde osmose)
2x Vers drinkwater tank 360 liter & kleinere vers water tank van 89
liter
2x grijswater tank (à 105 liter per tank) = 210
liter grijswater
Nature Head composting toilet (draai deze
onder het bed als de douche gebruikt wordt)

Douche (80x90cm) met thermisch mengkraan
en massage douchekop.

Aquapeak 3-weg kraan (apart systeem van
drinkwater) met mengkraan.

10

Woonunit:
Geprepareerd voor 4-5 personen & kat voor een lange reis.
De in het oogspringende houten wandpanelen zijn voorzien van 7
hoogwaardige jachtboten laklagen (Epifanes). De wanden, vloer en
plafond zijn optimaal geïsoleerd met Armaflex 19mm. Ook is op elk
vlak antitrilplaat aangebracht.
Western Red Cedar plafond.
Legplanken aan de zijkant met Led-verlichting op het werkblad.

Slapen
Aantal slaapplaatsen: 5
4 vaste slaapplekken - een stapelbed (2 bedden) achter in de
woonunit 70x210cm
- 140cm brede 2-persoonsbed voor in woonunit,
210cm lengte.
Extra slaapplek (1 stuks) te creëren in de crew cabine in dien
gewenst.
Vast (hoog)bed voor de kat.
Sta-hoogte 199 cm
4 camperramen (rondom de woonunit gesitueerd): S4-kader met D10
venster (= vlakglas vensters) die open kunnen in diverse standen,
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vergrendeld op ventilatiestand en
inclusief inwendig vliegenhor en een
reflecterend/verduistering rolgordijn.
Het werkblad van de keuken heeft de
inductie-kookplaat, met een
uitschuifbare werkblad net boven de
schuiflades. Keuken is verdeeld over
een werkblad deel en een spoelbak
gedeelte.

LED Verlichting d.m.v. LED-strips, boven elke slaapplek met een softtouch schakelaar inclusief dimbare functie. Boven de werkbladen van
de keuken elk een apart aan te schakelen LED-strip over gehele
lengte, in toilet-douche ruimte en bij de entree. Alles met
afstandsbediening en dimbaar.
Ontsnappingsluik in het dak (40x40 cm) in het dak, inclusief
verduisteringsgordijn met hor en evt. extra vliegenhor (vanaf
buitenaf te plaatsen).
Opbergruimte in vloer, toegankelijk via luiken.
Keukenkasten voor zien van laden onder het werkblad plus kastjes
onder de laden die toegang geven tot bergruimte onder de
keukenkasten, onder de vloer, apart afsluitbaar.
Zeer ruime opberg mogelijkheden boven de bedden langs de wanden
en onder de vloer en in laden en in keukenkasten. Ook de bergruimte
van zowel Elektra kast (via buitenaf bereikbaar) als in water-systeem
kast (via buitenaf bereikbaar). Onder het grote bed zit een lange
uitschuiflade. Daaronder een kast waar nu de kattenbak staat.
Nature Head Toilet op draai-plateau. Met ventilator (op zonnepaneel)
en lampje met beweegsensor voor ’s nachts.
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Volledige douche cabine (80x90cm)
voor een comfortabel persoonlijk
schrobbeurt. Veel bergruimte in de
onderbouwkisten achter de achteras
onder de woonunit.

Demontabele trap welke tijdens het
rijden in de woonunit wordt gelegd.

Extra “nood-ladder” om in de unit te
klimmen tijdens parkeren of
boodschappen doen.
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Accessoires:
Tuinslang voor vullen vers water tank
(1x 23mtr, 1x 10 mtr, 1x 2 mtr)
Diverse waterkoppelingen (Gardena
of gelijkwaardig), diverse
kraanaansluitingen, voorfilterkoppeling en spuitkop.

Walstroom kabel (1x20mtr, 2x 10 mtr)
Sneeuwkettingen in opslag bumper (2 sets, verplicht bij 4x4 voor 4
aangedreven wielen)
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Sleepkabel +40 ton trekkracht, inclusief
diverse harpsluitingen voor montage
sleepkabel.

Extra custom made sloten voor cabinedeuren. Gelijksluitende hangsloten.

Extra waterfilter (jaarlijks vernieuwen)
Kokos-compost-blokken voor Compost-toilet
Aggregraat voor noodgevallen en stroom opwekken.
Reserve luchtfilter truck.
Wifi-router voor eigen wifi-verbinding met locale landelijke sim-kaart.
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Luchtslang 20 mtr (nieuw in de
verpakking), spiraalslang 5 mtr,
bandenspanning meter, luchtpistool. Incl.
de originele luchtslang.

Is dit iets voor jou?
Mail dan met ditzitgoed@gmail.com, onderwerp MB1019
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