Kampeerautowereld

Met de Migrateur 60 LG komt
Fleurette tegemoet aan de wensen van een cliënteel dat een
klassieke semi-integraal zoekt
met de wendbaarheid van een
kampeerbus.

S

Ultra compact

teeds meer merken zien heil in compacte semi-integralen die niettemin alle
comfort bieden maar veel wendbaarder zijn dan uit de kluiten gewassen modellen. Zo
ook Fleurette dat dit voorjaar uitpakt met de Migrateur 60 LG waarvan de lengte net
geen 6 meter bedraagt voor een breedte van 2,23 m en een hoogte van amper 2,65
m. De indeling met langsbed annex natte cel behoort tot de meest populaire binnen
de kampeerautowereld. Ondanks zijn compacte afmetingen weet de interieurruimte
aangenaam te verrassen. Zo geniet je tegenover het keukenblok van een kolomkoelkast van 150 liter die tussen het bed en de zithoek is opgesteld. De kleerkast die
normaal op die plaats staat, werd naast de koelkast geplaatst, boven het voeteinde
van het bed. Het compacte keukenblok met drie pit fornuis en spoelkom compenseert
het tekort aan afzetvlak met een opklapbaar aanrecht aan de linkerzijde. Ook de
langgerekte natte cel die hierop aansluit werd geoptimaliseerd met een afzonderlijke
douche, centraal een draaibaar Thetford toilet en een waskommeubel. De zithoek in
L-vorm met lateraal zitbankje gecompleteerd door de draaibare cabinezetels kan tot
vijf personen ontvangen. Speciaal voor de lancering van dit model biedt Fleurette gratis de lederbekleding aan ter waarde van € 1400.

Familie DNA
Zoals alle andere Migrateurs geniet de 60 LG van een volledig nieuw interieur in perenhout met chroominleg en beige plafondkasten. Het basisvoertuig is een Fiat Ducato
met 115 pk en AL-KO chassis. Voor het cachet staat een zwart gelakte radiatorgrille
in die voor een mooi contrast zorgt met de zilverkleurige bumper. Ook de uitrusting
van de cabine stelt niet teleur met standaard een snelheidsregelaar, bestuurder- en
passagiersairbag, LED dagrijdlichten, centrale
vergrendeling, motorairco, cabinetapijt,
autoradio CD en Remis verduisteringschermen.
Prijs: € 56.900 (WS)
Info: Lambrecht Motorhomes,
tel: 050 71 91 84
www.lambrechtmotorhomes.be
www.fleurette.fr.
22

Kampeerautowereld

In navolging van de vorig jaar
gecommercialiseerde ML-T op
Mercedes Sprinter zet Hymer een
integraalvariant in de markt ML-I
genaamd.

D

Stermobiel

e nieuwe ML-I bestendigt het vertrouwen van Hymer in Mercedes als basisvoertuig. Deze integraal op de nieuwe Sprinter met een opbouwbreedte van 222 cm
vormt het equivalent van de Exsis-I op Fiat Ducato. Met minder dan 7 meter, zijn zowel
de ML-I 560 als de ML-I 580 even lang. Beide modellen verschillen enkel van bedopstelling die op een ruime garage met een hoogte van 121 cm zijn gemonteerd. De 560
heeft een dwarsbed waarnaast zowel aan het hoofd- als het voeteinde een kleerkast
is opgesteld; de 580 gaat voor lits-jumeaux. Voor de rest zijn ze identiek met centraal
een tegenoverstaande natte cel en keukenblok en vooraan een maxisalon bestaande
uit een L-zit en draaibare cabinezetels. Het interieur werd
geprojecteerd uit de bestaande reeksen en maakt gebruik van
het gekende meubeldecor in Merano perenhout. Het ontbreekt
ook niet aan comfort met een goede standaarduitrusting
waaronder een 142 liter ranke kolomkoelkast, LED verlichting,
koudschuimmatrassen, tien stof- of lederbekledingen en Seitz
S7 vensters.

Veiligheid voorop
Een ster op je kampeerauto kan dan wel zijn prijs hebben, het
heeft ook voordelen. Zoals steeds staat bij Hymer en Mercedes
veiligheid voorop, met standaard ESP, ASR, bestuurder en
passagiersairbag. Ook de stabiliteit is uitmuntend met een
sportief afgestemd chassis waardoor er nog minder slingerbewegingen waar te nemen zijn. Optioneel
is een voertuig assistent pack verkrijgbaar
dat een aanrijdingssensor, spoor assistent
en grootlicht assistent omvat. Ook het
bestuurderscomfort stelt niet teleur met
elektrisch bediende vensters, centrale
vergrendeling, elektrisch verstelbare en
verwarmde spiegels. De standaardmotor
voor de ML-I is de 313 CDI met 95 KW en
129 pk, gevolgd door de 316 CDI met 163
pk (120 KW). De krachtigste versie 319
CDI ontwikkelt maar liefst 190 pk (141
KW) die optioneel verkrijgbaar is met een
zeventrapautomaat. (WS)
Info: Campirama, tel. 056 35 62 58,
www.campirama.be – www.hymer.com
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