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Ruime personenwagen
en bestelwagen in een
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Welke eisen stelt U aan een kampeerauto?
Aan de ene kant wilt U een auto voor vrije tijd
en vakantie. Aan de andere kant wilt U ook
een vervoermiddel voor alledag.
De Joker van Westfalia vervult beide wensen,
want de Westfalia Joker is een auto voor
365 dagen per jaar.
Naar Uw werk of om inkopen te doen,
U rijdt met de Joker als in een personenauto.
Zijn lengte van iets meer dan 4,5 meter is een
standaardmaat voor personenauto's. Zijn
draaicirkel van 10,7 meter maakt parkeren
en manoeuvreren eenvoudig.
Door de hoge zitpositie heeft U een goed
overzicht op het verkeer en op het landschap.
Moderne autotechniek en een comfortabel
Merieur zijn een waarborg dat U na een lange
ontspannen aankomt. Naar wens kunt U
:e Joker met een tweede zitbank laten uit"-sten en dan heeft U zes volwaardige zit: aa:sen. Wilt U naar de super~a'kt of zelfs verhuizen? Dan
rr<t U het benedenbed in de
= i=:s:and en U heeft van een
:~:e Dersonenauto een bestelgemaakt. In de week- z-r en in de vakantie
: - : : : : : de Joker al zijn kwali,'anzelfsprekend is de
. : : i i e n van uitgebreide
j4
"rr.cehandleidingen.
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Genieten zoals thuis
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Spontaan ergens stoppen, kopje koffie zetten
en een broodje klaarmaken en dat geserveerd
in een prachtig landschap. Zo kunt U van Uw
Joker genieten, alle weekeinden.
De Joker keuken is echter ook voor het bereiden van uitgebreide maaltijden geschikt.
De keuken van de Joker is zodanig ingedeeld
dat alle elementaire funkties, zoals koken,
koelen, afwassen, funktioneel zijn gegroepeerd.
Standaard is bij de Joker en Club
Joker een 42 liter absorbtiekoelkast
ingebouwd, die funktioneert op 12
Volt of 220 Volt of op gas.
Hettweepits kooktoestel is samengebouwd met de spoelbak en is
oemaaktvan roestvrijstaal.
Erg praktisch is de afdruipplaat die
omhooggeklapt als spatscherm
dient.
S: omend water krijgt U via de
'2 Volt waterpomp uit een inge: : u w d e verswatertank met een
" o u d van 55 liter.
\z" aparte tank onder de auto
. a - g t h e t afvalwater op. Eveneens
s :^der de auto de propaangasgemonteerd. Bij de vulope" " : s een manometer aangedie aanwijst hoeveel gas er
" : : - de tank is. De totale
:~-::~verzorging komt van een
~z~- r.'.eede accu. Deze werkt
: "r"" = ~-celijk van de auto accu.
I -zr :.'.eede accu wordt of auto:sdurende het rijden door
:•: :. 'i~3
opgeladen of v i a d e
H I , : : Euro-aansluiting aan de
. z~z ;e van de auto.
oo het 220 Volt net
• • . -ast op 220 Volt koelen.
r
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Comfortabel in je eigen bed siapen
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In alle rust een uiltje knappen, of veilig en
comfortabel slapen in Uw eigen bed en toch
maar een armlengte verwijderd zijn van de
vrije natuur. Dat is ondermeer het fascinerende van de Joker.
Alle Westfalia Joker en Club Joker modellen
hebben een tweepersoons bed beneden en in
het dak. Beide dubbele bedden zijn in een
oogwenk uitgeklapt.
De Joker en Club Joker hebben ruim voldoende bergruimte. Verzonken deursloten
voorkomen het openspringen van de kasten
tijdens de rit.

I = Westfalia kwaliteit garandeert U vele jaren
: ezier. Industrieele serieproduktie garandet i U de hoogste kwaliteit. Het wijdvertakte
lealernet garandeert U overal service. Op
:e:e gronden kunt U in Uw Joker - ook jaren
' £ de aankoop - nog rustig slapen.
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De alledag-vrije tijd-vakantie Joker
Volmaakte techniek, funktionele en moderne
design kenmerken de Westfalia Joker. Van
buiten herkent U de nieuwste Joker aan zijn
in de autokleur gespoten kunststof dak.
De dakconstruktie is door zijn sandwich
bouwwijze perfect ge'i'soleerd.
Ook de isolatie van de carrosserie is berekend
op koude dagen. Het interieur wordt verwarmd met de onder de auto aangebrachte
warmelucht verwarming, die de brandstof uit
de autotank gebruikt.
Om de warmte in de auto vast te houden is

de Joker in het woongedeelte standaard voorzien van dubbele ramen.
Een uitstelbaar raam en het dakluik (verhoogd
dak 2) zorgen voor voldoende ventilatie tijdens warme dagen. De anatomisch
gevormde stoelen en bekledings- en gordijnstof in tijdloos dessin zijn van hoogwaardige
kwaliteit.
Het sinds jaren aanhoudende succes bevestigt het goede concept van Westfalia. Meer
dan 250.000 verkochte Joker kampeerauto's
spreken een duidelijke taal.
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2. Ruim bemeten afsluitbaar
dashboardkastje.
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3. Alle ramen in het woongedeelte van getint dubbel glas.
Het raam bij de keuken is
uitstelbaar.
4. Twee dakluiken met muggenhor in het verhoogde dak.

5. Uitstelbaar dakluik met muggenhor en verduisteringsgordijn in het uitklapbare dak.
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De Club-Joker — Exclusiviteit inclusief
Nog comfortabeler dan de Joker is de
Club Joker.
Direkt herkenbaar aan de rechthoekige
koplampen, de voorspoiler en de attractieve
stylingset. De instrumenten zijn
gecompleteerd met een toerenteller en een
digitale klok.
Bij deze exclusieve uitvoering mag een
verlichte make-up spiegel in de rechter
zonneklep niet ontbreken.

Tweev Westfalia comfortstoelen met in hoogte
verstelbare armleuningen en hoofdsteunen
maken het rijden in de Club Joker nog aangenamer. Met de tijdklok kunt U de verwarming
van het interieur voorprogrammeren.
Los velours tapijt in de woonruimte, moderne
en hoogwaardige veloursstoffen onderstrepen
het Club karakter van deze kampeerauto.
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Standaarduitvoering van de Multimobiel inrichtingen

J
1

J
3

Westfalia uitzetdak van polyester met gei'ntegreerde bagagekuip boven de cabine. Tussenstuk met groot voorraam incl. muggenhor. Dakluik 2 9 0 x 3 9 0 mm metmuggenhoren verduistering. Binnenzijdevan hetdakbespoten
met polyamide. Buitenkleur van het dak in de kleur van de auto voor zover de standaardkleur wordt besteld.

•

Westfalia verhoogd dakvan polyester met panoramaraam. Rondom isolatie met 25 mm mineraalwoliaag. Twee
dakluiken 400 x 400 mm. Buitenkleur van het dak in de kleur van deauto voor zover de standaardkleur wordt besteld.

-

Isolatie van de carrosserie met 25 mm dikke mineraaldeken.

•

Zijwand- en dakbekleding met kunststof bekleedt gelaagd hout.

•

•

•

•

Multiplex bodem met PVC bekleding.

•

•

•

•

5 dubbele getinte ramen in de woonruimte waarvan een uitstelbaar.

•

•

•

•

Gordijnen rondom. Gordijnen in de cabine met drukknopen.

•

•

•

•

220 Volt installatie met EEG buitenaansluiting, een contactdoos binnen en een aardlekschakelaar.

•

•

•

•

3 TL armaturen 12 Volt (2 extra leeslampjes in het verhoogde dak).

•

55 liter watertank met electrische pomp en afsluitbare vulopening aan de buitenzijde.

•

•

•

•

Afvalwatertank met ca. 20 liter inhoud.

•

•

•

•

Gastank met 8 kg inhoud (propaan) inclusief ijs-ex en driewegkraan.

•

•

•

•

Keukenmeubel achter de bestuurdersstoel, 87 cm breed en 45 cm riien
Met roestvrijstalen aanrecht en 2 pits gascomfoor. Inclusief besteklade, bergkast en afdekplaat.

•

•

•

•

42 liter absorbtiekoelkast voor 12 V/220 V en gas.

•

•

•

•

Zit/slaapbank voor 2 personen met kussen op de motorruimte.

•

•

•

•

•

Dakkast dwars achterin.

•

•

•

•

Garderobekast links achterin op de motorruimte.

•

•

•

•

Kast met 3 opbergvakken naast de keuken.

•

•

•

•

Draaitafel 800 x 4 0 0 mm.

•

•

•

Dakkast boven bestuurderscabine.

•

•
•

Aflegruimte boven de ramen links.

•

•

Electron, gestuurde luchtverwarming gemonteerd onderde bodem, thermostaat. Werktop brandstof van de auto.

•

•

•

•

Tweede accu 63 Ah met scheidingsrelais.

•

•

•

•

Automatische 220 V acculader voor beide accu's.

•

•

•

•

Tweepersoons bed d.m.v. zitbank en motorkussen 188 x 120 c m .

•

•

•

•

Tweepersoons bed in uitklapdak: 185 x 122 cm (in verhoogd dak: 194 x 116 cm).

•

(•)

•

(•)

Houders voor hoofdsteunen op zitbank.

•

•

•

•

Heupgordels voor 2 personen op zitbank.

•

•

•

•

Controiepaneel met diode in de keuken.

•

••

•

•

•

•

•

•

•

Standaard extra's

Twee Westfalia comfortstoelen met in hoogte verstelbare armleuningen en hoofdsteunen.
Uitneembare velours vloerbedekking in woonruimte.

- - -

Decoratie aan beide zijden inclusief 4 zilverkleurige wieldoppen.

•

•

•

•

4 bekerhouders, 2 voor en 2 achter.

•

•

•

•

Polyester frontspoiler.

-

-

•

•

Verwarmingstijdklok met digitaalaanduiding.

-

-

•

•

220 Volt verbindingskabel met EEG stekker.

•

•

*

•
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Wijzigingen voorbehou'den.

Standaarduitvoering

van het

autogedeelte

Basismodel: Volkswagen Transporter in kombi-uitvoering.
Chassis bodemplaat aan de voorzijde met schokabsorberend deformatie element
en energieopvangende construktie.
Onafhankelijke wielophanging aan beide assen, voor dubbele wieldraagarmen met
zelfcorrigerende stuurinrichting. achteras met schuine wieldraagarmen,
Progressieve schroefveren voor, ruimtebesparende mini-blokveren achter.
Tweekringsremsysteem. Schijfremmen voor, zelfstellende trommelremmen achter.
Met remkrachtregelaar.
5 /2 Jx14 velgen. Radiaalbanden 185R14C.
1

Fabrieksvoorbereiding voor uitsteidak.
Fabrieksvoorbereiding voor verhoogd dak.
Draaibare bestuurders- en bijrijdersstoel in Joker dessin.
Draaiplateaux voor voorstoelen.
Grijze velourbekleding in bestuurderscabine.
Dashboard en stuurwiei in zwart, cabinedeuren grijs bekleed.
Twee verse-lucht uitstroomopeningen boven de schuifdeur.
Levering zonder standaardramen voor de inbouw van dubbele ramen in het woongedeelte.
12 Volt stopcontact in het dashboard.
Standaard extra's

Toerenteller met digitaal tijdklokje, dagteller, draairaampjes voor, rubber strips op bumpers.
Dagteller en tijdklok.
Triplex voorruit.
Halogeen koplampen.
Contrdielampje voor handrem.
Afsluitbaar dashboardkastje.
Velour bekleding op wielkasten voor.
Kinderslot op schuifdeur.
Interval op ruitewisser.
Vierkante kopiampen.
Verlichte make-up Spiegel bijrijderszonneklep.
90 Ah. dynamo (alleen bij benzinemotor).
Fabrieksvoorbereiding voor inbouw van Club Joker inrichting.
Maten en gewichten

Lengte:

4.570 mm

Hoogte:

2.080 mm

Hoogte:

2.610 mm

Stahoogte:

2.130 mm/2.550 mm (bij geopend dak)

Stahoogte:

2.150 mm

Spoorbreedte:

1.585 mm voor/1.570 mm achter. Wielbasis: 2.460 mm

Leeggewicht:

ca. 1.800 kg

Laadvermogen:

ca. 600 kg

Breedte: 1.845 mm

Toelaatbaar totaalgewicht: ca. 2.400 kg
Tankinhoud:

60 liter. Tankdop afsluitbaar.

Aanhangwagengewicht voor modellen
metturbodiesel. 57 KW en 82 KW motor
Topsnelheid

kg/ongeremd
600

kg/geremd
1.500

51 KW turbodieselmotor

57 KW benzinemotor

82 KW injectiemotor

120 km/u

125 km/u

135 km/u

voorbehouden.
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Techniek
Carrosserie: zelfdragende
carrosserie met twee portieren,
schuifdeur en achterklep.
Afmetingen: lengte 4570 mm,
breedte 1845 mm, hoogte 2080
mm (met uitsteldak) / 2610 mm
(met verhoogd dak), spoorbreedte
voor/achter 1685/1570 mm,
wielbasis 2460 mm.
Gewichten: leeggewicht ca. 1800
kg, toelaatbaar totaalgewicht ca.
2400 kg, laadvermogen ca. 600
kg, toelaatbaar aanhangergewicht 600-2000 kg (al naar
gelang de motorversie); zie
aanbeveling van de fabrikant.

2460

4570

De Joker en Club Joker worden uitsluitend gebouwd op basis van de beproefde
Volkswagen Transporter.
Uw voordeel: altijd een service-adres in de nabijheid, niet alleen in Europa maar
overal ter wereld.
Importeur voor Nederland:

©

—

precisie
op wielen

Importeur voor Nederland:
lip
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