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TENTTRAILER

De meest verbluffende.

Zelfs wij staan versteld. Ruim anderhalf jaar werkten we aan de ontwikkeling van de nieuwe Holtkamper
Kyte en nu is hij helemaal af:
de meest verbluffende tenttrailer ter
wereld is geboren. Nog nooit stopten we zoveel nieuwe ontwerpen,
technieken en snufjes in één nieuwe
tenttrailer. Een flink aantal ervan
zijn zo nieuw en bijzonder, dat we ze

konden patenteren. Één ervan is de
scheerlijnloze Géénstoksluifel.

One-of-a-Kyte.

De Kyte Géénstoksluifel is wereldwijd absoluut ‘one-of-a-kind’. De
Géénstoksluifel ‘zweeft’ als het ware
boven de grond en hoeft niet te
worden ondersteund door (losse)
rechtopstaande stokken. Hierdoor
heb je volledige luifelruimte tot

je beschikking! Het afspannen van
de luifeluiteinden is voldoende; de
Géénstoksluifel blijft geheel scheerlijnvrij. De zwevende carbonmast
van de Géénstoksluifel houdt de hele
luifel op spanning, ook bij storm.
Bert Holtkamp, de ontwerper van de
Kyte: “Op onze ‘testrots’ aan de
Normandische kust, heeft de Kyte de
afgelopen maanden al heel wat
heftige momenten moeten doorstaan. De Géénstoksluifel is zodanig
geconstrueerd, dat er gewoon niks
mee kan gebeuren. De duurtest is
het bewijs.” Tijdens het in- en
uitvouwen van de Kyte, blijft de
luifel met de mast verbonden. Het
plaatsen van de mast is ook daarom
een fluitje van een cent. Dankzij de
carbonfiber is de mast héél sterk,
maar tegelijkertijd ook héél licht in
gewicht. Binnen een mum van tijd
verander je een paar meter doek in
een majesteuze vlieger.

Doordacht Dak.

De Kyte Off Road uitvoering trek je probleemloos door een rivier.
Kijk voor meer foto’s op http://www.holtkamper.nl/Onze-vouwwagens/Kyte.html

De Géénstoksluifel loopt vloeiend
over in de speciaal voor de Kyte ontworpen Roof Extensions. Deze zelf-
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dragende overkappingen beschermen de vensters en de zijwand
van de hoofdtent tegen regen en
direct zonlicht. Ook worden de zijwanden minder snel
vies dankzij de Roof Extensions.
Vuil is, gecombineerd met vocht,
de grootste veroorzaker van schimmelvorming in het tentdoek. Dit
gevaar wordt door de Roof
Extensions beperkt. Voor het uitvouwen van de Roof Extensions heb
je geen losse stokken nodig; het
scharnierbare frame wordt gewoon
mee in- en uitgevouwen.

in werking worden gezet. Wind®Force is
ook een ideaal syteem om de natte tent
te drogen! Daartoe wordt eenvoudig de
luchtpomp gestart. Kwetsbaar is het
systeem niet. Bij tests van over de 2000
x vouwen was er geen enkele slijtage te
ontdekken. De Holtkamper ontving voor
het systeem de prestigieuze internationale Design Award Innovations for new
mobility.

Beheers het klimaat.

De Kyte is voorzien van het wereldwijd gepatenteerde systeem
voor ventilatie, isolatie en anticondensvorming: het Holtkamper
Membrane Airco Tentsysteem. Een
Automatisch uitvouwen en
systeem waar je na 1 x gebruik,
nooit meer zonder wilt. Bij hitte
invouwen met het Wind®Force Systeem is standaard (boven de 30 graden) zet je het dak
open en stroomt de warme lucht de
Automatisch uitvouwen en invouwen
tent uit. Tegelijkertijd krijgt de zon
met het Wind®Force Systeem is
niet de kans de lucht in te tent opstandaard. Deze nieuwe gepatennieuw te verwarmen; de lucht onteerde vinding laat met een druk op
der het buitenste dak kan immers
de knop automatisch binnen enkele
direct ontsnappen zodra de zon de
minuten de tent uit en invouwen
temperatuur doet stijgen. Bij alle
d.m.v. luchtdruk en vacuüm. Er zijn
tal van baanbrekende innovaties in de andere (normale) weersomstannieuwe tenttrailer verwerkt. Eenmaal digheden doe je helemaal niks! Het
Membrane System doet automatisch
op de plaats van bestemming laat
zijn werk.Tussen de twee daklagen bede Kyte zich dankzij het ingebouwde
vindt zich een soort ‘klimaatkamer’.
Wind®Forcevouwsysteem bijzonder
eenvoudig opzetten. De gebruiker zet Bij regenvoorkomt de klimaatkamer
condens, bij kou houdt de klimaatde trailer op de gewenste locatie,
kamer de warmte vast. Bij warm
verwijdert het dekzeil en start het
zomerweer isoleert de klimaatkamer
Wind®Force-systeem met een druk
op de knop van de afstandsbediening. het dak van de binnenruimte, zodat de
Het grondzeil komt automatisch op de warme zonnestralen minder snel in de
tent door kunnen dringen. Een fantasjuiste plaats, de tent vouwt zichzelf
uit met behulp van overdruk. Het slim tisch systeem dus! Hierbij komt ook
nog, dat je het dak van de Kyte helegeconstrueerde tentframe voorzien
maal van de hoofdtent af kunt ritsen.
van gasdrukveren, schuift automatisch mee uit. Bij het invouwen werkt Héél handig voor een kleine reparatie
of als je na lange jaren je dak ooit wilt
het systeem precies omgekeerd en
vervangen.
zorgt een vacuüm ervoor dat de tent
automatisch weer netjes in de trailer Bagageruim(te).
verdwijnt. Bij warme weersomstanIn feite is bijna de gehele Kyte trailer
digheden kan de luchtpomp worden
met bagage te vullen. Onder het
gebruikt als airco. Bij regen kan met opklapbare lattenbodembed en in het
de afstandsbediening de Wind®Force keukenruim heb je tot wel 1.500 liter
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Holtkamper Pack-N-Go System

Technische specificaties:

. Eigengewicht ca. 500 kg, toe te laden bagage ca. 250 kg
. Maximaal toelaatbaar gewicht 750 kg
. Bagageruimte onder het bed en in keuken ca. 1.500 liter (!)
. Totale bagageruimte, incl. ruimte onder het dekzeil ca. 1.750 liter
. Bandenmaat 165 R14” met merkband ( Michelin of vergelijkbaar)
. Bedmatras polyetherschuim ca. 210 x 155 cm, soort. gew. ca. 40 gram
. Verzinkt Al-ko chassis met geïntegreerde as en V-dissel
. Oplooprem, disselwiel en terugrij-automaat van kwaliteitsmerk Al-ko
. Heavy Duty uitdraaisteunen op alle hoeken van de trailer, traploos verstelbaar
. Tentnaden: niet-loslopende “platsteeknaden” i.p.v. “kettingsteeknaden”
. Holtkamper ECO Tentdoek uit getwijnde garens
Kijk op www.holtkamper.nl voor al onze kwaliteitsstandaarden!
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aan bagageruimte tot je beschikking! Proppen is dus niet nodig, de
hele buik van de trailer is te vullen
met kleding, speelgoed, stoelen,
noem het maar. Dankzij het Holtkamper Pack-N-Go System, heb je
ook zonder de tent uit te vouwen,
toegang tot de bagageruimte. Dat
is vooral handig bij het inpakken
van de tenttrailer en als je je pas
onderweg herinnert waar je zonnebril zich bevindt. Het beddengoed
en andere ‘zachte spullen’ nemen
onderweg geen bagageruimte in
beslag, maar plaats je gewoon op
het bed.

Liefde gaat door de Kyte
Keuken.

De Kyte Keuken is onbeschrijfelijk
mooi. Ook de foto in deze folder kan niet weergeven hoeveel
heerlijkheid deze keuken uitstraalt.
Alles zit erop en aan: een prachtig
gascomfoor met 3 pitten die wordt
afgedekt door een chique glasplaat;
twee riante. aflegplanken met
diverse laatjes voor specerijen,
bestek en pasta; een praktische watervoorziening om even je handen
af te spoelen; een koelkast voor
koude dranken en de zuivelproducten; en dan het grote ‘keukenruim’
die je via twee grote kleppen van
bovenaf bereikt. Niet meer bukken
en eindeloos zoeken. Alles ligt binnen handbereik in prakische bestek
lades. En omdat je kunt kiezen in
hoeverre de Géénstoksluifel de
keuken beschut, sta je altijd in een
ideaal klimaat te koken; niet te
warm, niet te koud.
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Slapen als een koning.

De Kyte beschikt over een lattenbodembed met een King Size
matras van 210 x 155 cm! Vanuit het
bed heb je uitstekende mogelijkheden om te ventileren. De ramen zijn

r ter wereld.

ar

De sfeervolle binnenruimte is voorzien van een mee-uitvouwend kuipgrondzeil.

van binnenuit traploos te openen en
ook de slaapcabine is voorzien van
een gigantische ventilatiewand met
muskietengaas. Daarnaast doet ook
het Membrane Systeem in het dak
zijn werk!

even binnen willen kijken. Wilt u
wat vaker van camping wisselen?
Doe dat! Jelle Holtkamp deed het op
Ijsland iedere dag. Met de Kyte geen
punt.

Iedereen kan Kyten.

Ieder gezin past in de Kyte. Of je
nou met z’n tweeën, drieën, vieren
of vijfen bent, er is geen Kyte die
perfect is toegesneden op je gezinssituatie. Maak je eigen keuze in
configuratie en uitvoering.

Nieuwsgierige gezichten die op
de camping van afstand toekijken
veranderen in gezichten met opengevallen monden zodra de Kyte wordt
opgezet. De wijze waarop de Kyte
zich als een vlinder ontpopt, verrast
iedereen. De Géénstoksluifel wordt
met een echte kitesurfbeweging op
spanning gebracht. Het is gewoon
hartstikke leuk om de Kyte op te
zetten. Neem ook een paar extra
stoeltjes mee voor de verbaasde
voorbijgangers die maar al te graag

Kyte voor groot en klein.

En nu verder op internet.

In deze folder staan de belangrijkste
bijzonderheden van de Kyte beschre
ven. Maar er is meer! Op de speciale
Kyte internet pagina wordt de informatie continue uitgebreid in de vorm
van foto’s, video’s en themateksten.

Holtkamper Emmen
Kapitein Nemostraat 5
NL-7821 AB Emmen
Tel. +31 (0) 591 668966

De Kunst van het Kamperen

Kijk op http://www.holtkamper.nl/Onze-vouwwagens/Kyte.html of kom langs
in één van onze Tenttrailer Stores!

Afbeeldingen en tekst bevatten artikelen die niet tot
de standaarduitrusting behoren. Wijzigingen in kleur
en uitvoering voorbehouden. Holtkamper, Kyte, Géénstoksluifel, Smart Elements, Membrane Tentsystem, All
Climate en Ultimate Off Road zijn handelsmerken van
Holtkamper. Copyright © Holtkamper 06/2017.
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