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Algemene voertuiggegevens: 
 
Afmetingen gesloten opbouw L x B X H 4000 x 2005 x 
2050 mm Chassisconstructie staal, thermisch verzinkt 

Afmetingen totaal L x B X H 5350 x 2015 x 2500 mm Eenassig chassis, rubbergelagerd 

Eigen gewicht 730 kg Banden 185 / 70 R 13 
Toegestaan totaal gewicht, naar keuze volgens de 
wensen van de klant van 750 kg tot 1060 kg 

Rem: oplooprem en handrem 

Toegestane belasting op de opleggerkoppeling 100 kg Kogelkoppeling 

Frameconstructie aluminium Voertuigverlichting overeenkomstig EEG-richtlijnen 

Wandmateriaal PVC met kern uit polystyreenschuim  Stroomvoorziening naar keuze 7 of 13-polig 
 
Overige voertuiguitrusting 
Zwaar steunwiel, pechspray, remspie, toegangshulpmiddelen, kruksteun, kruk, waterpassen voor voertuignivellering 
 
Witte ruimte 
Verlichting, kledinghaak, contactdoos voor 230 volt, zitbank, spiegel, los geplaatste tapijtvloer, 4 afsluitbare 
opbergvakken, afvoerputje (voor reiniging), groot opbergvak met onderverdeling, afsluitbare buitendeur, verwarming 
 
Doucheruimte 
Verlichting, automatische filterinstallatie voor afvalwater, douchekraan, roestvrij stalen douchebak, deuren met flap- 
luchttoevoerkleppen, zeepbakje, kledinghaak, omschakelventiel voor directe afvoer van het douchewater zonder 
afvalwaterfiltering 
 
Zwarte ruimte 
Verlichting, kledinghaak, contactdoos voor 230 volt, zitbank, los geplaatste tapijtvloer, afvoerputje (voor reiniging), 2 
grote opbergvakken met onderverdeling, afsluitbare buitendeur, onderdrukapparaat met P3-filter, houder voor 
vuilniszakken 
 
Technische ruimte 
Verlichting, centrale bedieningskast, aansluitingen voor vers water en afvalwater van het systeem GEKA, roestvrij 
stalen tank van 220 liter, stroomaansluiting voor 230 volt, pomp voor vers water, pomp voor afvalwater, afvoerputje 
(voor reiniging), afsluitbare buitendeur 
 
Bergruimte 
Verlichting, afsluitbare buitendeur, dieseltank (alleen bij uitvoering „D 4000 A“), remspie, boordbatterijen (alleen bij 
uitvoering „D 4000 A“), slangen voor vers water en afvalwater, afvoerputje (voor reiniging), plaats voor overige 
accessoires 
 
Optionele toiletruimte 
Verlichting, wasbak, chemisch toilet, afsluitbare buitendeur 
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• mobiele decontaminatie-eenheid D 4000 E 
Waterverwarming door middel van een verwarmingselement van 3.000 watt. Ruimteverwarming door 
middel van een verwarmingspaneel van 2000 watt. Stroomaansluiting van 230 volt nodig. 

 
 
• Optie onafhankelijk systeem 

Waterverwarming en ruimteverwarming door middel van een WEBASTO - diesel 
warmwaterinstallatie van 4.000 watt. Een geïntegreerde boordbatterij maakt het mogelijk om alle 
verbruikers zonder externe stroomaansluiting te gebruiken. (Onafhankelijke werking, bij een 
aansluiting van 230 volt worden de batterijen automatisch opgeladen) 

 
 


