
BIRD box Camper moto 

Camper moto  
Přestavba na podvozku:  MB Sprintér, Iveco Daily, VW Crfter. 

Model Moto je postavena na dlouhé verzi, má čtyři místa k sezení, čtyři na spaní. Moderní interiérový 

design, dekor dřeva s alu prvky jí dodává útulný a moderní styl a poskytuje pocit pohody. Camper moto je 

bohatě vybavený a díky své velikosti a vnitřnímu uspořádání je vhodný i pro každodenní použití.  

 

Přední část obytná 

Zatímco zadní část je věnována přepravě motocyklů a servisním a úložným funkcím, přední se soustřeďuje více 

na obytnou. Prostor je od sebe oddělen dvířky kterýma se nechá v případě potřeby procházet. V přední části je 

sedadlo řidiče a spolujezdce otočné a naproti rozkládací lavice, spolu s velkým stolem.  

Čtyři místa na spaní 

Pro spánek jsou k dispozici dvě postele. Částečným rozložením lavice vznikne samostatné lůžko, její úplným 

rozložením se získá postel o velikosti 192 x 90 centimetrů. Trojlůžko nad garáží o rozměru 230 x 160cm. Žebřík 

na výstup není potřebný, k účelu postačí kapsa ve dveřích.  

Velmi promyšlené uspořádání 

Zadní část modelu poskytuje dostatek ukládacího místa ve dvou regálových sestavách na moto a servisní výbavu. 

Záchytný systém na dvě motokrosové moto.  Nad garáží zvedací lůžko velmi usnadňuje nakládku a vykládku 

motocyklů i případné převlékání. Na přední části straně spolujezdce je umístěna sestava tvořící kuchyňku s 

nerezovým plynovým vařičem se dvěma hořáky, samostatným umyvadlem a sklopnou pracovní deskou. Dále 

pokračuje úložná skříň na potraviny oblečení a je zde i kompresorová lednice o objemu 100L. Pod stropem jsou 

umístěné úložné skříňky. Na straně řidiče za rozkládací lavicí je umístěn koupelnový box, vestavěné WC, 

umyvadlo a sprcha. K dispozici je také venkovní sprcha v zadní části vozidla.  Zásobník na čerstvou vodu má 

slušných 90 litrů. 

Topení a ohřev vody                                                                                                                                                           

O zvýšení komfortu ve vozidle se stará horkovzdušný dieselový ohřívač  PLANAR 4000 W, který zároveň přes 

výměník ohřívá vodu, poté ohřátý vzduch proudí do výdechu umístěným v přední části vozu. Teplota se reguluje 

na ovládacím panelu. 

 

 



Elektro  

Celý systém vozu ovládá chytrá elektronika, která se stará o vše potřebné a kdykoli vás informuje o potřebě 

doplnit vodu, dobití a stavu baterií, venkovní či vnitřní teplotě, spouštění a ovládání osvětlení, zásuvek… To vše 

napájí trakční palubní baterie o kapacitě 180Ah, která je dobíjena hlavně přes solární panel o výkonu 240W, 

možnost dobití ze sítě 230V a samozřejmě dochází k nabíjení i při jízdě.  

Technické údaje 

Délka: Cca podle modelu   7 340-7 500 mm 

Šířka:                                                2 100 mm 

Výška:                                                 2 850mm 

Rozvor: Cca podle modelu               4 325 mm 

Maximální hmotnost:                                                   3.500 kg 

Míst na sezení:                                                        4 

Míst na spaní:                                                        4 

Přední postel:                                            192 x 90 cm 

Lůžko v zadní části:                                          230 x 160 cm 

Lednice:                                                        100 l 

Čerstvá / odpadní voda:                                                       90 l/0 

Plynová láhev:                                                        2, kg 

Baterie:                                                    180 Ah 

Cena vestavby Camper moto začíná na částce 480.000,- bez DPH. Jedná se o základní cenu, která může 

být navýšená po objednání dalších doplňků, např. markýza, termo izolace… 

Výrobce: BIRD box s.r.o. 

                                                                                                                                                          


