


zeker en 
veilig met 
BPW

● Snelkoppelende WS3000 Winterhoff stabilisator
De allerbeste techniek, gemakkelijk met één hand te bedienen en betere rij eigenschappen.

● iDC Intelligent Drive Control
iDC werkt zoals het elektronische stabiliteit programma in uw auto, het detecteert en elimineert onverwachte 
wendingen van uw caravan in lastige situaties. Dit is het ultieme product voor veiligheid en stabiliteit. Standaard 
gemonteerd op alle Elddis Crusader en Affinity modellen en als optie op de Avanté modellen.

● Op uithoudingsvermogen getest
Tijdens testen op de   meest ruige wegen in Europa, waarbij vijf jaar gebruik werd gesimuleerd bleven Elddis 
caravans veilig en onbeschadigd. 
 
● Swing V-Tec chassis
Voor verbeterde stabiliteit in alle omstandigheden en een geweldige rij ervaring met een dynamisch “zelf stuur” 
effect. Veiliger bij hogere snelheden en bij spoorvorming.

Bezoek www.bpw-technology.de voor meer informatie over de BPW eigenschappen en voordelen 
exclusief voor Elddis caravans.

Alleen elDDIS TOurCArAVAnS zIjn uITgeruST meT De WerelD BerOemDe 
BPW TeChnOlOgIe, OnTWOrPen VOOr BeTere funCTIOnAlITeIT, hOgere 
VeIlIgheID en De ulTIeme rIj erVArIng.

eXCluSIef VOOr het 
revolutionaire 
constructie 
systeem voor 
een nieuwe 
generatie 
caravans

SoliD is Sterk
Elddis caravans zijn door deze techniek 
sterker en stijver van opbouw. Meer een zo 
genaamde monocoque constructie.

SoliD is licht
Dit revolutionaire constructie systeem 
zorgt er ook voor dat de caravan lichter 
wordt. Hierdoor kan er meer techniek en 
accessoires ingebouwd worden, terwijl het 
gewicht laag blijft.

SoliD is Droog
90% minder schroeven !!!! De nieuwe 
constructie techniek biedt een superieure 
waterprotectie. Niet voor niets geeft Elddis 
10 jaar garantie op waterdichtheid*. 

Alle elddis toercaravans 
worden momenteel volgens 
deze nieuwe SoliD methode 
geproduceerd.

Van concept tot realiteit - een innovatief proces van 3 jaar

* onder voorbehoud van jaarlijkse controlebeurt door een officiele Elddis dealer. Vraag naar de garantievoorwaarden.

● Solid constructie technologie
● Alle kachels weggebouwd dus meer kastruimte
● Standaard TV DVB-T/DVD (behalve Xplore)
● Lichter van gewicht
● Polyester ondervloer
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302, 304  462

Sinds zijn introductie is de multi-award winnende Elddis Xplore zeer 

populair door zijn compacte afmetingen en een onverwacht ruimtelijk 

interieur. De specificatie staat op een hoog niveau en de prijs is in 

verhouding toch scherp. Bovendien doet de Xplore range absoluut 

geen concessies en biedt u alle luxe en comfort waar Elddis voor 

staat. Het gewicht is superlicht en dit betekent dat de caravan door 

vrijwel iedere auto getrokken kan worden. De Xplore wordt geleverd 

in een twee-persoons en vier-persoons uitvoering. De Xplore kan 

uitgevoerd worden met een SE pakket, bestaande uit: lichtmetalen 

velgen, stabilisator, reservewiel met houder en een radio/CD-speler.

De nieuwe Avanté biedt u veel bergruimte en comfort. Nieuw gestylde 
ramen, samen met de nieuwe striping en witte powdercoated 
aluminium lijsten, geven de Avanté serie een geheel nieuwe look. 
Sterk verbeterde punten zoals de exclusieve Easy-glide lattenbodem 
technologie, standaard een TV met DVB-T, nieuwe 13 liter gas/230V 
boiler met sterker vermogen voor super snelle opwarming voor 
verkwikkende douches en een nieuwe ruimtebesparende Whale 
underfloor kachel. De Avanté 462 beschikt over twee enkele bedden 
maar deze kunnen op eenvoudige wijze tot een twee-persoonsbed 
worden getransformeerd. Tenslotte beschikt de 462 over een 
geweldige toilet/douche/omkleedruimte over de volle breedte van 
de caravan. Zeer comfortabel en uitgekiend in gebruik.

302

304

Alpine bekleding

Tia bekleding



530, 540, 550

De Affinity is de nieuwste serie van Elddis ontworpen voor de verwende 
caravanner. Standaard uitgevoerd met het Alde vloeistofverwarming/
warmwater systeem (24 uur programmeerbaar). Ruimte besparend 
weggewerkt hierdoor beschikt u over meer kastruimte. 

Totaal vernieuwd interieur in een nieuwe houtkleur met grotere kasten 
en met veel bergruimte. De nieuwe serie bestaat uit drie modellen. 
De Affinity serie biedt u de keuze uit een vastbed of een eilandbed 
indeling en een uitvoering met twee lange zit/bedbanken een zo 
genaamde langslaper.

De Affinity serie wordt standaard geleverd met het iDC rem corrigeer 
systeem van BPW.  Alle Affinity modellen hebben een totaal 
toelaatbaar gewicht van slechts 1500 kg !!!

550

530 540

Lederen bekleding

Kento Aquaclean bekleding Tivoli bekleding



Shamal, SuperSirocco/Cyclone

De Crusader is absoluut “class-leading” in alle opzichten. 
Deze topsegment caravan zet nieuwe standaards in style, design 
en klasse. Een totaal nieuw ontwerp. De zijwanden zijn uitgevoerd 
in polyester, uit één stuk zonder naden. En een geheel nieuw 
polyester front met een disselbak over de volle breedte. Het gewicht 
is gereduceerd. De caravans zijn uitgerust met een polyester 
ondervloer voor een goede bescherming. Zelfs een rain protector 
boven de voorramen, zodat het water niet over de voorramen loopt, 
ontbreekt niet.
Het interieur biedt u meer bergruimte en heeft een nieuwe style. 
Solide handgrepen met druksluitingen. Luxe afgewerkt en aandacht 
voor detail tot in de finesses. Modern, nieuw, maar toch o zo 
vertrouwd: echte materialen, weinig kunststof en mooi hardhout, 
een TV met DVD, zelfs een wijnrek is standaard geleverd. Een design 
wasbak in toiletruimte en een professionele keuken.

Shamal Shamal

Sirocco

Linden bekleding 

Lederen bekleding



Modellen 

elddis aero luifel/tent

Diepte 250cm + 30cm petluifel
Kleur Zwart/grijs/grijsmetallic met rode bies
Voor + zijkant All-Season doek (260g/m2) Tencate kwaliteitsdoek
Gewicht v.a. 41 kg
Opties Stormband, voorzonluifel, glasfiber frame, verandestang
Gebruik Vakantie/seizoen
Aero voortent biedt u meer grondoppervlakte en de tent loopt mooi met het front mee !!

Diepte 250cm
Kleur Zwart/grijs/antracietgrijs
Dak Grijs gecoat All-Season doek (180g/m2)
Gewicht v.a. 26kg inclusief glasfiber frame
Opties Stormband, verandastang
Gebruik Vakantie/weekend

elddis aero voortent

special for Elddis

Xplore 302 Xplore 304 Avanté 462 Affinity 530 Affinity 540 Affinity 550 Shamal Sirocco/Cyclone

Personen 2 4 2 3/4 4 4 4 4

Binnenlengte (cm) 320 380 466 560 560 560 580 634

Totale lengte 490 550 636 730 730 730 743 805

Binnen breedte 203 203 212 212 212 212 217 217

Totale breedte 215 215 224 224 224 224 230 230

Stahoogte 191 191 195 195 195 195 195 195

Totale hoogte 258 258 262 262 262 262 265 265

Bandenmaat 185/70 R14 88 185/70 R14 88 175 R14 99 175 R14 99 175 R14 99 175 R14 99 195/70 R15 102 175/65 R14 86

leeggewicht (kg) 750 830 1058 1240 1230 1225 1385 1510

Bedmaten 1 x 200 x 132 1 x 200 x 132 en
1 x 180 x 70 en

1 x 180 x 56

1 x 208 x 188 of
2 x 188 x 78

1 x 208 x 192 of 
2x 192 x 78 en

1x 180 x 100/85
Optie: 1x 180x65  

1 x 194 x 135 en
1x 208 x 160

1 x 208 x 150 en 
1 x 194 x 140

1 x 208 x 150 en 
1 x 192 x 78 en
1 x 197 x 78 en

1 x 208 x 188 en 
Cyc: 1 x 192 x 78
Cyc: 1 x 197 x 78
Sir: 1x 194 x 135 

Toelaatbaar (kg) 1000 1050 1350 1500 1500 1500 1700 1900

Omloopmaat (cm) 755 815 910 1005 1005 1005 1030 1075

X A f C SoLiD constructie opbouw X A f C Whale wateraansl. met intelligent control/filter

X A f C Reservewiel + houder (Xplore optie) X A F C Whale 8 liter boiler 230V/gas

X A f C Schokdempers (Avanté optie ) X A F C Whale 13 liter boiler 230V/gas

X A f C iDC rem corrigeer systeem X A f C Alde vloeistofverwarming en boiler 230V/gas 
24u programmeerbaar 1, 2 of 3 KWhX A f C Toonaangevend BPW Swing V-Tec chassis

X A f C Winterhoff WS3000 koppeling (Xplore optie) X A F C Whale underfloor space heater 230V/gas

X A F C Polyester versterkt voorfront 3/4 X A F C Thetford C250 handbediend toilet

X A f C Polyester versterkt voorfront 4/4 roof over X A f C Thetford C250 elektrisch toilet

X A f C Achterpaneel kunststof 4/4 X A f C Separate ronde/vierkante douchecabine

X A f C Ondervloer met polyester afwerklaag (uniek!) X A F C Omnivent dubbelwerkende dakventilator 12V

X A f C Witte powder-coated aluminium lijsten X A f C Easy-glide lattenbodem technologie 

X A F C Polyester zijwanden uit één geheel X A f C Easy lift vastbed met “memory foam” matras

X A f C Verlijmde gewicht besparende dakconstructie X A f C Binnenvering kussens nieuwe vorm

X A f C Grade III thermal isolatie X A f C Horrex Plissé “easy slide” hordeur

X A f C LED derde remlicht X A f C PIR sensor alarmsyst. op interieur en uitdraaist.

X A f C Lichtmetalen velgen (Xplore optie) X A f C LED Voortent verlichting met regengoot

X A f C Polyplastic 4.28 serie ramen X A F C Hardhouten Ashwood kastdeuren

X A f C Seitz combirollo’s X A f C Nieuwe style kastdeuren

X A F C Seitz vlakke privacyramen met combicassettes X A f C Barkast

X A f C Aardlekschakelaar X A f C Zuinige LED verlichting (100% LED verlichting)

X A f C 20A acculader/omvormer X A f C Avtex TV met DVD/CD/DVB-T tuner 

X A f C Exterieur accubox met 230V aansl. X A f C Dometic koelkast 112 liter auto

X A f C Extra serviceluik (600x300) met stopcontact X A f C Rook alarm

X A f C Één sleutel voor alle sloten (behalve deurslot) X A f C Carbon monoxide (CO) detector

X A f C Nieuwe high security deursloten X A f C Sony radio/CD/iPOD/MP3 (Xplore optie)

X A f C Electrische kookplaat 800W X A f C Avtex digitale/analoge TV antenne

X A f C Magnetron 700W digitaal X A f C Antenneaansluiting interieur

X A f C Gasoven/grill/3-pits gasstel electr. ontsteking X A f C Satelliet aansluiting exterieur

X A F C Duplex gas oven/grill/3-pits met elec. ontst. X A f C Buitenstopcontact 230V

X A f C Whale Premium dompelpomp met filter X A f C Exterieur barbecue gasaansluiting

X = Xplore, A = Avanté, F = Affinity, C = Crusader

* Gewichten en maten kunnen ongeveer 5% afwijken
** Totale hoogte gemeten inclusief antenne (evt. demonteerbaar)

Specificaties

special for Elddis



Elddis Nederland B.V.
PO Box 3151 
1801 GD Alkmaar
Nederland

elddis op het internet
Gegevens van uw dichtstbijzijnde dealer, laatste nieuws en meer 
informatie over Elddis caravans vindt u op onze website:
 

www.elddis.nl

elddis Caravanclub nederland
 
Als eigenaar van een Elddis caravan kunt u zich 

opgeven voor de Elddis Caravanclub Nederland. De 

Elddis Caravanclub organiseert allerlei leuke activitei-

ten waar u deel aan kunt nemen. Meer info:

www.elddiscaravanclub.nl

Deze folder vormt geen aanbod door de Explorer Group Limited (Explorer). Explorer behoudt zicht het recht voor 
de specificaties en prijzen op ieder gewenst moment te veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit 
vereisen. Deze brochure en de afbeeldingen zijn informatief bedoeld. Alle huishoudelijke dingen die u in de folder 
ziet zijn alleen gebruikt om de afbeeldingen te maken en worden niet standaard bij de caravan geleverd. Controleer 
de technische specificaties bij uw dealer voordat u tot aanschaf overgaat. Importeurs en dealers verkopen Explorer 
producten voor eigen rekening en niet als agent van Explorer. Dienovereenkomstig zijn ze niet bevoegd om Explorer 

ergens toe te binden of om enige bewering of toezegging van welke aard dan ook namen Explorer te doen.

het revolutionaire constructie systeem 
voor een nieuwe generatie caravans

exclusief voor:

In samenwerking met:

the world renowned structural bonding specialists


