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Aero® Wind® Force

SLIMME HOLTKAMPER Cocoon®Aero Wind®Force INNOVATIES
- Automatisch uitvouwen en invouwen met het Wind®Force Systeem
is standaard.

Deze nieuwe gepatenteerde vinding laat met een druk op de knop automatisch binnen enkele minuten de tent uit en invouwen d.m.v. luchtdruk en vacuüm. Er zijn tal van baanbrekende innovaties
in de nieuwe tenttrailer verwerkt. Eenmaal op de plaats van bestemming laat de COCOON Aero zich
dankzij het ingebouwde Wind®Forcevouwsysteem bijzonder eenvoudig opzetten. De gebruiker zet
de trailer op de gewenste locatie, verwijdert het dekzeil en start het Wind®Force-systeem met een
druk op de knop van de afstandsbediening. Het grondzeil komt automatisch op de juiste plaats, de
tent vouwt zichzelf uit met behulp van overdruk. Het slim geconstrueerde tentframe voorzien van
gasdrukveren, schuift automatisch mee uit. Bij het invouwen werkt het systeem precies omgekeerd
en zorgt een vacuüm ervoor dat de tent automatisch weer netjes in de trailer verdwijnt. Bij warme
weersomstandigheden kan de luchtpomp worden gebruikt als airco. Bij regen kan met de afstandsbediening de Wind®Force 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.

- Kan ook handmatig. Voor wie er de voorkeur aan geeft is de Cocoon Aero, ook met de hand op
te zetten. Holtkamper biedt daarbij het snelste opzetsysteem ter wereld. Holtkamper is wereldrecordhouder.

- Scheerlijnen komen er niet meer aan te pas!

De Aero neemt veel minder plaats in op de camping. (Holtkamper patent).

- Gasdrukveren ondersteunen het uit- en invouwen!

ALLE tentstokken zijn in de constructie geïntegreerd en vouwen mee. (Holtkamper patent).
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Automatisch uit- en invouwen met het Wind®Force systeem.

- Géén losse tentstokken.

ALLE tentstokken zijn in de constructie geïntegreerd en vouwen mee. (Holtkamper patent).

- Tentharingen zijn (bijna) overbodig dankzij het vernuftige frame (die het kuipgrondzeil op
spanning houdt) en de ontbrekende scheerlijnen.

- Géén voortentframe meer nodig.

Er rusten geen tentstokken meer op de grond in de voortent (Holtkamper patent).

- De voortent blijft aan de tenttrailer bevestigd tijdens het vouwproces evenals evt. aanbouw-kindertenten, die “gewoon” automatisch meevouwen (Holtkamper patent)

- Roestvrij stalen, vierkant tentframe met glijlagers en het Holtkamper Hefsysteem
waardoor de tent zonder enige krachtsinspanning is te spannen, óók door één persoon
(ook met lichte handicap!) (Holtkamper patent).

- Een Carbon Mast draagt de gehele voortent/luifel!

Géén enkele verbinding naar de grond! Ca. 350 cm diep! Extreme veerkracht bij zware storm!
(Holtkamper patent).

- Vrij zicht naar boven onder de schuin naar boven wijzende luifel

waardoor kan worden genoten van bergtoppen, vogels en boomkronen (Holtkamper patent).

- Extreem stormbestendige aerodynamische tentconstructie met getailleerde naden.

Holtkamper principe: Mee bewegen tijdens storm. Géén starre nokverbindingen (85 jaar Holtkamper
ervaring).

- Harde wind en stormachtige windvlagen hebben geen vat op de voortent van de Aero. Zelfs een echte storm

kan de Aero met gemak doorstaan. Met de
toename van intensiteit van de storm, verandert automatisch de hellingshoek van de
voortent. De hellingshoek wordt vlakker,
geeft minder weerstand, en geeft feilloos toe
aan de windkracht om daarna in zijn oorspronkelijke positie terug te veren (Holtkamper patent).

- De zijwanden kunnen traploos naar
beneden worden weggeritst. Hierdoor

biedt de Aero luifel bij warmte toch verkoeling, terwijl de beide “wings”van de voortent
schaduw geven, ook bij laagstaande zon.

- Holtkamper Membrane Airco Tentsystem dubbeldakisolatie. Ventilatie en Airco
bij extreme hitte. Luchtkamers tussen twee lagen tentdoek creëren isolatie wat betreft tem-

peratuur en geluid. Bij temperaturen van boven de 30 graden kan het dak worden geopend waardoor bij windstil weer toch een luchtcirculatie ontstaat die de warmte uit de tent zuigt (Holtkamper
patent).

- Tochtvrij kuipgrondzeil draagt bij aan een aangename temperatuur tijdens koude weersomstandig-heden. De All-Climate ramen garanderen goede ventilatie die van binnenuit is te regelen

- Vervanging van het (los ritsbare) dak is mogelijk.

Na lange jaren kamperen, de tent vernieuwen? Bij een Holtkamper is alléén het dak vernieuwen
meestal voldoende. (Holtkamper patent).

- ECO Holtkamper Tentdoek met Bleekeffect.

Vuil bleekt weg. Het fenomeen van onze grootmoeders. Door reflectie van felle zonnestraling, toch
een frisse binnentemperatuur. Dubbel getwijnde garens, zeer dicht geweven voor een extreem hoge
waterkolom en treksterkte. Het speciaal voor Holtkamper geweven doek behoort tot het beste tentdoek ter wereld! (85 jaar Holtkamper ervaring).

- Extreem Lichtgewicht concept.

De tenttrailer is geschikt voor (bijna) alle type auto’s, zelfs voor de meeste hybride auto’s. (Holtkamper patent).

- Pack-N-Go.

De bagage is altijd bereikbaar zonder de tent uit te vouwen. (wel nagemaakt, nimmer geëvenaard).
Bij een Holtkamper kunnen de fietsen op de fietsendragers blijven staan dankzij het gepatenteerde
Holtkamper M.T.T. en Trailerhitch systeem!

- Trailerhitch. Een fietsendrager achterop de vouwwagen d.m.v. een trekhaak.

Fietsen blijven op de drager terwijl de tent kan worden uitgeklapt. Een vakantie zonder de fietsen,
dan ook geen fietsendrager mee, zoals u bij de auto gewend bent (Holtkamper patent)

- Multi Talent Trailer innovatie.

De keuken vóór of achterop de tenttrailer monteren. (Holtkamper patent. Designprijs).

- Super Bed.

11 cm dik Hightech. Matras (210x155 cm). Holtkamper kwaliteit. (Gaat niet kraken, en wordt niet
instabiel).

De Kunst van het Kamperen.

- 4 Fietsen of zelfs 4 E- Bikes(!) mee op het chassis is mogelijk. Fietsen blijven op de dragers
staan, terwijl de tent kan worden uitgeklapt. (Holtkamper patent. Designprijs).

- Modulaire verkrijgbaarheid.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen div. keuken units, kindertenten in div. afmetingen ook later
aangeschaft worden. (evt. drie grote gescheiden cabines incl. toiletruimte).

- Duurzaam product.

Aluminium, berkenhout, katoendoek etc. Materialen die recyclebaar zijn. Géén tropisch hout in een
Holtkamper!

- Off Road uitvoering met extra grote wielen mogelijk.
- Holtkamper Reservewiel Slede.

Bandenspanning meten en onverhoopt wiel wisselen, sterk vereenvoudigd. (Holtkamper patent).

- Service en garantie direct van de Fabrikant.
- DE HOLTKAMPER WORDT GEMAAKT IN NEDERLAND en geëxporteerd naar diverse
landen. Generatielange Nederlandse Know How, vakmanschap en arbeidsplaatsen. Alles voortdu-

rend getest door de ontwerper en zijn team. Voortdurende toetsing en inspraak door de Holtkamper
kampeerders! Lange levensduur door een hoge kwaliteit. Extreme waardevastheid.

Sommige van bovengenoemde innovaties zijn optioneel verkrijgbaar.
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