€ 25.900,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Ford
€ 25.900,8.7 m
m

Naam:

Melvin Erp

Tel :
Email:

0412649145
Zie CampersCaravans.nl

1996

Omschrijving
Wij hebben een unieke Ford E350 binnen gekregen afkomstig van
de eerste eigenaar met de sterke 7.3V8 Benzine en aantoonbaar
123.000 km gereden, nieuw in nederland geleverd.&nbsp; Ideale
indeling waardoor je met 8 personen kunt reizen en met 6
personen kunt slapen, zeer ruim en mooi afgewerkt. Deze Camper
is voorzien van een zithoek/bed met 2 draaibare captainchairs
eromheen, groot 2 persoons bed achterin apart afsluitbaar met
veel kastruimte en een groot bed boven de bestuurdersstoel.
Interieur keurig netjes, voorzien van ruime open keuken met oven,
grote koelkast met aparte vriezer. Douchecabine met bad, aparte
toiletruimte, ruime zithoek met neerklapbare tafel en geheel

onbeschadigd. Zonnepanelen en airco op het dak, rondom
opbergruimtes, trekhaak en geheel schadevrij. Groot rijbewijs, alles
werkt en direct beschikbaar. Comfortabel Cruisen met alle ruimte,
kom gerust eens langs voor bezichtiging.Usacars Ravensteinde
verver 4a5371MZ RavensteinVlakbij Nijmegen langs de A50
gevestigd

Basisinformatie
Merk :

Ford

Type :

E350 7.3v8

Postcode Standplaats :

5371MZ

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1996

Lengte (m) :

8.70

Prijs :

25.900,-

Voertuig Specificaties
Breedte (m) :

2.5

Hoogte (m) :

3.2

Stahoogte (m) :

2.1

Max. toelaatbaar gewicht (kg) :

5216

Laadvermogen (kg) :

556

Aantal bedden :

6 Of Meer

Gewicht (kg) :

4660

Lengte opbouw (m) :

8.7

Aantal slaapplaatsen :

6

Soort Camper :

Alkoof

Beleving :

Dagje Kampeerplezier, Weekendje Weg, Familievakantie, Groepsvakantie, Winte

Motor
Merk motor :

Ford

Motor type :

7.3v8

Cilinder inhoud :

7501

Vermogen in kW :

169

Vermogen in PK :

230

Brandstof :

Benzine

Transmissie :

Automaat

Stuurbekrachtiging :
Cruisecontrol :
Motorairco :
Kilometerstand :

123111

Indeling
Frans bed :
Queensbed :
Alkoofbed :
Rondzit :
Draaibare cabinestoelen :
Middenkeuken :
Midden toilet :

Interieur
Vriezer :

Separate Vriezer

Kookplaat - aantal pitten :

3

Toilet :

Chemisch Toilet

Verwarming :

Ring Verwarming

Koelkast :
Afzuigkap :
Magnetron :
Oven :
Douche :
Bad :
Watertank (Schoon) :
Watertank (Afval) :
Boiler :
Audio installatie :
TV :
Satelliet antenne :
Decoder :
Schotel :
Airconditioning :
Hordeur :
Raamhor :
Omvormer :
Raamblindering :

Exterieur
Wanden :

Hamerslag

Materiaal wanden :

Polyester

Topbox :
Ladder :
Dakluik :
Buitenlamp :
Elektrische ramen :
Bestuurdersdeur :
Trekhaak :
Zonnepaneel :

Veiligheid
Koolmonoxide-melder :
Reservewiel :
Brandblusser :

Volledige Omschrijving
Wij hebben een unieke Ford E350 binnen gekregen
afkomstig van de eerste eigenaar met de sterke 7.3V8
Benzine en aantoonbaar 123.000 km gereden, nieuw in
nederland geleverd.Â Ideale indeling waardoor je met 8
personen kunt reizen en met 6 personen kunt slapen,
zeer ruim en mooi afgewerkt. Deze Camper is voorzien
van een zithoek/bed met 2 draaibare captainchairs
eromheen, groot 2 persoons bed achterin apart
afsluitbaar met veel kastruimte en een groot bed boven
de bestuurdersstoel. Interieur keurig netjes, voorzien
van ruime open keuken met oven, grote koelkast met
aparte vriezer. Douchecabine met bad, aparte
toiletruimte, ruime zithoek met neerklapbare tafel en
geheel onbeschadigd. Zonnepanelen en airco op het
dak, rondom opbergruimtes, trekhaak en geheel
schadevrij. Groot rijbewijs, alles werkt en direct
beschikbaar. Comfortabel Cruisen met alle ruimte, kom
gerust eens langs voor bezichtiging.Usacars
Ravensteinde verver 4a5371MZ RavensteinVlakbij
Nijmegen langs de A50

