
Dimensões:
   – Comprimento 3,10 m (+ 1,05m de kambão) ; 

   – 1,50m largura interna e 2,20m com os paralamas;

   – Altura interna 1,30m e externa 2,00m;

   – Peso bruto 700 kg;

   – Quarto interno de 1,90m x 1,40m x 1,30m.
_________________________________________________________

   – Chassi e estrutura metálica marca REK Reboques.

   – Aro e pneus OFF-ROAD.

   – Pedestal frontal com rodízio escamoteável e 2
      apoios traseiros móveis.

   – Suspensão marca ALKO (Alemã) com freio inercial
      e estacionário, com capacidade para 1350 kg.

   – Sinalização externa em LED, conforme legislação vigente.

   – Acabamento externo em alumínio, com isolante térmico de
      3 cm de espessura, com acabamento interno em madeira
      laminada.

   – Portas; janelas e aberturas de alumínio em fino
      acabamento e travamento com chave.

   – Compartimento de água potável de 80 litros, com painel
      marcador de nível.

   – Esgoto para pia de 25 litros.

   – Aquecedor de água com vazão de 7,5 litros por minuto.

   – Bomba de água marca Shurflo de 3,7 bar.

   – Bateria 150 A, com placa solar 10 A.

   – Fonte carregadora bivolt 50 A/hora, com voltímetro digital.

Mini Trailer OFF Road

- Dimensões: comprimento 4,70 m ; 1,50m largura 

interna.

  e 2,20m com os paralamas; altura interna 1,30m e 

externa 2,00m. Peso bruto 750 kg.

 - Quarto interno de 1,90m x 1,40m x 1,30m.

- Chassi e estrutura metálica marca REK Reboques.

 - Aro e pneus OFF-ROAD.

 - Pedestal frontal com rodízio escamoteável e 2 

apoios traseiros móveis.

 - Suspensão marca ALKO (Alemã) com freio inercial e 

estacionário, com capacidade para 1350 kg.

 - Sinalização externa em LED, conforme legislação 

vigente.

- Acabamento externo em alumínio, com isolante 

térmico de 3 cm de espessura, com acabamento 

interno em madeira laminada.

 - Portas; janelas e aberturas de alumínio em fino 

acabamento e travamento com chave.

 - Compartimento de água potável de 80 litros 

(opcional 150 litros).

 - Água servida de 17 litros.

 - Aquecedor de água com vazão de 7,5 litros por 

minuto.



 - Bomba de água marca Shurflo de 3,7 bar.

 - Bateria 180 A, com placa solar 10 A.

 - Fonte carregadora Bivolt 50 A/hora, com voltímetro 

digital.

 - Tomadas internas 220, 12 volts e entradas USB 

internas.

 - Televisão de LED 16 polegadas (12 volts). 

 - Geladeira 65 a 85 litros com freezer (12 volts).

 - Fogão à gás GLP  com 2 bocas.

 - Iluminação LED, interna e externa.

 - Câmera externa, com interface na televisão.

 - Acessórios de Camping/OFF-ROAD.

 - 2 toldos marca Bluecamping de 2,50m x 2,50m com 

opcionais de abas laterais.

 - Pia; torneira e chuveiro a gás.

 - Mangueira 20 metros; Extensão elétrica 20 metros; 

Machado/marreta; Pá; Banheiro móvel 20 litros; 

Barraca para  banho  e banheiro.

 - 2 compartimentos externos de 45 litros com 

iluminação interna.

 - Colchão de 1,88m x 1,38m (padrão de casal).

 - Teto em chapa de alumínio xadrez, com 

predisposição para bagagens e barraca retrátil.

 - Barrica de água externa com 20 litros com 

saboneteira.

- Placa solar 10 A ou gerador de energia a gasolina 2T 

com 900 wts.
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