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Större frihet, bättre ekonomi och högre säkerhet!

Vi är generalagent i Skandinavien för campers från Northstar och Adventurer
Northstar är ett familjeföretag i tredje generationen som
tillverkat campers sedan 1961. Northstar har återförsäljare
över hela världen; bland annat i USA, Canada, Tyskland,
England, Frankrike, Spanien, Argentina, Australien och i
Skandinavien, via oss på Camperways. Totalt saluför vi 24
modeller som alla är fabriksbyggda för svensk standard
gällande el och gasolanläggning.

”

Adventurer är Canadas största tillverkare
av campers. Det är ett familjeföretag i andra
generationen som tillverkat campers sedan
1969. Vi saluför 6 modeller med slide-outs
från Adventurer.

Billig att äga – ingen skatt,
besiktning eller registrering”
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Du kan vara i campern när den står på stödbenen. Då kan
du även sänka ner den så att insteget blir väldigt lågt.
Pickup och camper = det smarta och ekonomiska alternativet.
Använd bilen året runt som arbetsbil eller familjebil. Med
campern på är semesterbilen fixad.

Bättre än husbil då du slipper höra allt skrammel
från tallrikar, skåp och inredning.
Alla i bilen ser och hör varandra samtidigt som de
sitter säkert med bälten och krockkuddar.

Billig att äga – ingen skatt, besiktning eller registrering.
Fullt momsavdrag för den egne företagaren.

Med elektriska stödben och fjärrkontroll går det
ännu snabbare och enklare att lasta på och av campern.

Enkel att lasta på och av. Från arbetsbil till ”husbil”
på cirka 10 minuter.

Ställ enkelt av campern på campingen då slipper ni packa
ihop när ni ska på utflykt eller till affären.

Med en fyrhjulsdriven pickup och camper tar du dig
dit inga husbilar och husvagnar tar sig – en större frihet!
Oavsett om du är fiskare, jägare, golfare eller vanlig
semesterfirare så finns det en modell för allas behov,
önskemål och plånbok.
En camper från Adventurer och Northstar är rejält byggda,
är av mycket hög kvalitet och har en hög standard
med god isolering för året-runt-bruk.

VÄLUTRUSTAT
Hardwall

Pop-up

Dometic kyl/frys 12V/230V/gasol

Dometic kyl/frys 12V/230V/gasol

Luftburen gasolvärme 4,7 kW

Luftburen gasolvärme 4,7 kW

Dometic spishäll m. glaslock

Dometic spishäll m. glaslock

Färskvattentank m. 12V pump

Färskvattentank m. 12V pump

Gråvattentank (modeller m. toa/dusch)

Gråvattentank (modeller m. toa/dusch)

Thetford kassettoa (modeller m. toa/dusch)

Thetford kassettoa (modeller m. toa/dusch)

Varmvattenberedare (modeller m. toa/dusch)

Varmvattenberedare (modeller m. toa/dusch)

PIR-isolering (polyisocyanat) + ASTRO-FOIL i tak

Polystyrenisolering

Laminerad glasfiberexteriör m. dekor

Laminerad glasfiberexteriör m. dekor

Dometic isolerfönster i akryl m. mörkläggning/myggnät

Hehr solreflekterande fönster i glas

HEKI Midi taklucka i alkov

Elektriskt höj- och sänkbart tak

FAN-TASTIC VENT takfläkt m. termostat

FAN-TASTIC VENT takfläkt m. termostat

Isolerad skylight i bad (modeller m. toa/dusch)

Förvaring under säng i alkov

Spisfläkt (vissa modeller)

Vattentät canvas m. 3-vägsfönster i pop-upvägg

230V uttag (3-4 st) + 12V uttag (1-2 st)
CEE 230V 16A intag m. 2,5

mm2

anslutningskabel

Standardutrustning Northstar campers. Vi utrustar våra campers
med en mycket hög standardnivå som är speciellt framtaget för vårt
tuffa klimat och våra höga krav på komfort och säkerhet. Därför har
vi utformat ett unikt standardpaket för den skandinaviska marknaden - Northstar Scandinavian Edition.

Välutrustat och
rymligt kök.

frysfack.
Dometic kyl med

230V uttag 1-2 st + 12V uttag
CEE 230V 16A intag m. 2,5 mm2 anslutningskabel

Personskyddsautomat 10A/30mA

Personskyddsautomat 10A/30mA

Gasollarm, CO-larm, brandvarnare, brandsläckare

Gasollarm, CO-larm, brandvarnare, brandsläckare

Belysning i LED utförande

Belysning i LED utförande

230V/25A converter/batteriladdare

230V/25A converter/batteriladdare

AGM Deep Cycle 12V-/78ah batteri

AGM Deep Cycle 12V-/78ah batteri

Mekaniska stödben

Mekaniska stödben

Hopfällbar instegstrappa + vikbart handtag

Ihopfällbar instegstrappa + vikbart handtag

Dubbeldörr (ytterdörr + myggdörr) m. dubbla lås

Dubbeldörr (ytterdörr + myggdörr) m. dubbla lås

Gasolflaska P6/P8/P11 (beroende på modell)

Sure Sleep komfortmadrass 15 cm tjock

Gasolavstängning för varje förbrukare/läckagetestare

Gasolflaska P6

13-polig anslutning till bil/förberedd för laddström

Gasolavstängning för varje förbrukare/läckagetestare

Förlängd alkov med långbäddar

13-polig anslutning till bil/förberedd för laddström

Utedusch (modeller med toa/dusch inne)

Förlängd alkov med långbäddar

Sure Sleep komfortmadrass 15 cm tjock

Utedusch (modeller med toa/dusch inne)

Termostatstyrd takfläkt.

toalett.
Thetford C400 kasset

Campers för Mitsubishi L200
Modell

Torrvikt

Bredd

Golvlängd

Totallängd

Ståhöjd

Bäddmått alkov

Bäddmått dinette

Kyl/frys

Färskvatten

Gråvatten

VV-beredare

Toalett färsk/svart

600 MC

545 kg

196 cm

193 cm

368 cm

196 cm

190 x 140 cm

185 x 80 cm

60 l

65 l

Tillval

Tillval

600 SS

570 kg

196 cm

193 cm

368 cm

211 cm

190 x 140 cm

185 x 80 cm

110 l

65 l

Tillval

Tillval

700 MC

595 kg

196 cm

213 cm

400 cm

196 cm

190 x 140 cm

205 x 80 cm

60 l

65 l

Tillval

Tillval

700 SS

620 kg

196 cm

213 cm

400 cm

211 cm

190 x 140 cm

205 x 80 cm

110 l

65 l

Tillval

Tillval

760 SC

760 kg

196 cm

230 cm

430 cm

196 cm

190 x 140 cm

110 l

65 l

28 l

15 l

600 HW

620 kg

196 cm

193 cm

403 cm

196 cm

190 x 140 cm

185 x 80 cm

110 l

65 l

Tillval

Tillval

700 HW

660 kg

196 cm

213 cm

425 cm

196 cm

190 x 140 cm

205 x 80 cm

110 l

65 l

Tillval

Tillval

600 ATV

670 kg

205 cm

193 cm

403 cm

196 cm

190 x 140 cm

185 x 80 cm

80 l

65 l

28 l

15 l

15/19 l

700 SC

770 kg

205 cm

223 cm

435 cm

196 cm

190 x 140 cm

140 x 80 cm

110 l

65 l

28 l

15 l

15/19 l

Pop-up

15/19 l

Hardwall

600 MC/600 SS

700 MC/700 SS
MC600 / 600SS
196 x 380cm

1 meter

600 HW

1 meter

1 meter

600 ATV
700HW
196 x 420cm

600HW
196 x 400cm

760SC
196 x 400cm

1 meter

700 HW

1 meter

760 SC
TC700 / 700SS
196 x 400cm

700 SC
600ATV
196 x 400cm

700SC
205 x 430cm

1 meter

Förlängd alkov med långbäddar är standard i alla Northstar-modeller.

Northstar 700HW

Ljust och trevligt med allt du behöver. Standardutrustning utöver det vanliga.

Northstar 700HW

Northstar 700 SC

Bekvämt insteg med
hopfällbar trappa.

Northstar 600 ATV
dag.
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Northstar 600 MC
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