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EEn flExibElE bagagEruimtE 
dankzij EEn in hoogtE 
vErstElbaar bEd maakt van dE 
Pössl roadcruisEr Evolution 
EEn vEElzijdigE buscamPEr. acsi 
frEElifE ondErwErPt hEm aan 
EEn tEst door onzE Profs.

B
ijna elke camper heeft fietsen aan 
boord. Steeds vaker zijn dat e-bikes 
die het fietsbereik vanaf je kampeer-
plek flink vergroten. Maar elektrische 

fietsen zijn zwaar en duur. En het is niet alleen 
een heel gedoe om ze stevig aan je fietsen-
drager vast te maken, je voelt je ook niet op je 
gemak als de fietsen 's nachts buiten moeten 
blijven terwijl jij ligt te slapen. 
Wat ligt er dan meer voor de hand dan zulke 
kostbare tweewielers in je camper te vervoe-
ren, goed beschermd tegen vuil, vocht en het 
dievengilde? In principe is dit geen probleem 
voor een buscamper met grote achterdeuren, 
maar het bed moet doorgaans op een meer of 
minder praktische manier worden verwijderd. 
Voor wie graag een eenvoudiger oplossing 
heeft, is er de Pössl Roadcruiser Evolution.

Verstelbaar bed
Het unieke van deze 6,36 meter lange buscam-
per is het in lengterichting geplaatste twee-
persoonsbed achterin dat elektrisch in hoogte 
kan worden versteld. Wanneer het bed in de 
hoogste stand is gebracht, bedraagt de hoogte 
van de bagageruimte eronder 1,32 meter en 
dat is perfect voor fietsen of andere grote 
bagagestukken. 
Anders dan bij het zustermodel Roadcruiser 
Revolution kiest Pössl voor een dak met 
normale hoogte (2,58 meter) in plaats van het 
minder elegante superhoge dak.
Als meer dan twee vakantiegangers een slaap-
plaats nodig hebben, kan een extra bed in de 
laadruimte worden geplaatst, kan de zitgroep 

Flexibele
bagageruimte 
dankzij hefbed
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worden omgebouwd of zelfs een uitklapbaar 
dak worden besteld. Een ander bijzonder ken-
merk van de Evolution is de grote toiletruimte, 
iets dat je zelden tegenkomt in een buscamper. 
In deze proftest moet de vanaf € 64.588 (in ons 
land standaard met ALL-IN pakket) leverbare 
Pössl laten zien of deze ideeën in de praktijk 
goed werken. 

sluithulp Voor schuifdeur
Voor de Roadcruiser Evolution gebruikt Pössl 
de langste versie van de Citroën Jumper. Het 
model is ook leverbaar op basis van de Fiat 
Ducato. Een 140pk-turbodiesel is altijd stan-
daard. We bevelen wel het 3,5 tons Heavy-
chassis aan dat een hogere asbelasting aankan 
(€ 1.269).
Tussen de plaatstalen vloer van het chassis en 
de multiplex vloerplaat wordt een 15 millime-
ter dikke isolatie gebruikt van waterafstotend 
RTM-schuim. De fabrikant isoleert de wanden 
met flexibele PE-matten, zoals gebruikelijk 
is bij het ombouwen van bestelwagens tot 
buscampers. Door de versterkingsstrips van 
de carrosserie is isolatie zonder koudebruggen 
echter nauwelijks mogelijk. Het dak is geïso-
leerd met een meerlaagse isolatie van Styrodur 
en PE-schuim.
De afwerking van de carrosserie geeft weinig 
aanleiding tot kritiek. Alleen het opbouw-
raam van de schuifdeur raakt in één hoek het 
plaatstaal. Door het schuren van dat raam op 
de deur kan hier op termijn roestvorming ont-
staan. De softlock sluithulp voor de schuifdeur 
is erg praktisch en standaard in de Roadcruiser 
Evolution. 

limoengele accenten
Het interieurdesign van de testcamper wordt 
bepaald door twee extra's. De Elegance-versie 
wordt geleverd met grijze houten oppervlak-
ken en hoogglans witte kastkleppen en kost 

€ 615. De bekleding met limoengele accenten 
kost € 210. De aankleding harmonieert en is 
grotendeels goed afgewerkt. Daardoor heb je op 
slechte wegen nauwelijks last van rammelend 
meubilair. Pössl gebruikt afgeronde kunststof 
kastkleppen in de bovenkasten, dat vermindert 
de kans om je open te halen. Sommige kast-
kleppen zijn echter niet netjes gemonteerd en 
de fabrikant heeft bespaard op de afwerking. 
Het onverzegelde hout is hier te zien. De randen 
van het werkblad zijn niet goed afgedicht, net 
als de douchebak in de toiletruimte.

Veiligheidsnetten
Tot vier kampeerders kunnen comfortabel 
zitten aan de halve dinette met draaibare 
voorstoelen. Een uitdraaibaar tafelverlengstuk 
betrekt ook degene die op de passagiersstoel 
bij de dinette. Met een simpele, maar doeltref-
fende houten wig die op de voorrand van de 
zitbank kan worden geplaatst, wordt het zit-
kussen iets verhoogd voor extra comfort.
Achterin vind je het eerder genoemde in 
hoogte verstelbare tweepersoonsbed in lengte-
richting. Het bedieningspaneel is geïnstalleerd 
in de keuken, met optioneel een tweede paneel 
in de bagageruimte. Het bed, dat door vier rie-
men en twee rails wordt geleid, is aangenaam 

Het interieur van de testcamper ziet er fris en modern uit met grijs meubeldecor, glanzend witte kastkleppen en 
limoengele bekledingsaccenten. 

een van de vele mogelijkheden van het elektrische hefbed is het volledig neerlaten. Je kunt dan gemakkelijk in 
bed stappen en er is veel ruimte tot aan het plafond. de openingen aan de zijkanten kunnen worden afgesloten 
met veiligheidsnetten. 

de keuken is compleet. er is veel bergruimte, een wegklapbare plank en een kookplaat met elektrische 
ontsteking. aangezien gas alleen aan boord is om te koken, volstaat een fles van 2,8 kilo.

"De stalen carrosserie 
is solide gemaakt. 
De fabrikant zou de 
toiletschacht wel beter 
moeten afdichten." 
Rudi Stahl, carrosserie-expert 

achterin kun je vier slaapplaatsen creëren dankzij een extra bed (linksboven). maar je kunt ook kiezen voor 
maximale bergruimte (linksonder) of een volledig neergeklapt hefbed (rechtsonder). Het optionele tweede bed 
onder het hefbed is eenvoudig uit te nemen (rechtsboven). 
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groot. Het ligvlak meet 194 en 191 bij 158 centi-
meter. Het kan echter wel een beetje wiebelen. 
En door het ontwerp zijn er aan de zijkanten 
openingen tot 20 centimeter breed, die kun-
nen worden afgesloten met veiligheidsnetten 
om te voorkomen dat mobiele telefoons of 
boeken eraf vallen. 

flexibel bed
Het is zeer praktisch dat het bed op bijna elke 
hoogte bruikbaar blijft. Als de bagageruimte 
eronder vrij is, kun je het helemaal laten zak-
ken en comfortabel instappen zonder lad-
der. Elke tussenpositie is ook mogelijk, zodat 
fietsen in het voertuig kunnen blijven met het 
stuur neergedraaid, terwijl twee camperaars 
erboven slapen.
Fietsen kunnen zonder problemen worden 
ingeladen, maar een beetje handigheid is 
nodig bij het vastsjorren omdat er een kleine 
drempel is tussen bagageruimte en woonge-
deelte. Gewone fietsen passen er alleen in als 
het voorwiel een kwartslag is gedraaid. 
De tweewielers moeten buiten blijven als het 
optionele onderste extra bed (€ 629) wordt 

de Pössl roadcruiser evolution rolt de testbaan 
op met het optionele 3,5 ton Heavy-chassis. dat 
verhoogt de maximale asbelasting tot 2.100 kilogram 
voor en 2.400 kilogram achter. beladen tot de limiet 
van 3,5 ton levert de bestelwagen gemiddelde 
resultaten op in de uitwijktest en de 18 meterslalom. 
de buscamper legt de dubbele rijstrookwissel af 
met 55 km/u, wat overeenkomt met de gemiddelde 
waarde van alle tot nu toe geteste voertuigen. bij snel 
van richting veranderen, heeft de Pössl de neiging tot 
oversturen. de reden hiervoor, ondanks de relatief 
korte overhang achter, is waarschijnlijk de zware 
uitrusting achteraan met het elektrisch hefbed. 

de slalom legt de Pössl ook met 55 km/u af en daar-
mee heeft hij 13,9 seconden nodig om het parcours 
te rijden - iets minder dan de gemiddelde waarde. 
Het ver inveren van de vooras en de ietwat indirecte 
besturing verhinderen betere tijden. in beide gevallen 
grijpt het esP tijdig in en voorkomt kritieke situaties. 
Het rijcomfort van de roadcruiser evolution is van 
hetzelfde niveau als het basisvoertuig waarop hij is 
gebaseerd. schokken bij het rijden over putdeksels 
en richels worden merkbaar doorgegeven aan de 
passagiersruimte via zowel de voor- als de achteras. 
maar volgens de gemeten waarden blijft het vrij stil 
in de buscamper. zelfs op kasseien presteert de Pössl 

beter dan de meeste grotere en duurdere campers. de 
gevoeligheid voor zijwind, bijvoorbeeld bij het inhalen 
van vrachtwagens op de snelweg, is ook aangenaam 
gering. 
met de optionele 165pk-turbodiesel accelereert 
de testcamper vlot, maar de trekkracht in de lange 
hogere versnellingen is minder indrukwekkend. 
Gemiddeld verbruikt de motor ongeveer tien liter 
diesel per 100 kilometer - een aanvaardbare waarde. 
de grote draaicirkel als gevolg van de lange wielbasis 
belemmert de manoeuvreerbaarheid. een achteruitrij-
camera helpt bij het manoeuvreren. 

Op de testbaan

geplaatst, want dan is de bagageruimte slechts 
37 centimeter hoog. Het onderste bed is nog 
groter dan het hefbed en meet bij dezelfde 
lengte 183 centimeter in de breedte. De matras 
ligt ook op een houten lattenbodem.

KeuKen en toiletruimte
Kenmerkend voor een buscamper is de keuken 
bij de schuifdeur. De tweepitskookplaat heeft 
elektrische ontsteking en biedt ook ruimte 
voor grotere pannen. Een goed aansluitende 
opklapbare plank verlengt het werkblad. Omdat 
het keukenblok naar voren toe smaller wordt, is 
het middenpad in het voertuig breed genoeg, 
zelfs voor stevig gebouwde camperaars.
De compressorkoelkast bevindt zich op een 
handige hoogte tussen de keuken en het 
bed. Pössl heeft er een kledingkast met kle-
dingstang onder geplaatst. Voor jassen is de 
kast niet diep genoeg. Een tussenplank zou 
meer bruikbare opslagruimte creëren.
Een ander bijzonder kenmerk van de 
Roadcruiser Evolution is de grote toilet-
ruimte. De douchebak bevindt zich in de gang 
tussen de koelkast en het toilet. Lamellen 

schuifdeuren scheiden de douche van het 
woongedeelte en het bed en voor het toilet en 
de wastafel schuif je een gordijn. Zo ontstaat 
een douchecabine van 89/52 bij 64 centimeter. 
Je blokkeert dan wel de doorgang naar het bed 
en de koelkast kan ook niet geopend worden. 

boordtechnieK
De Pössl Roadcruiser Evolution is minder 
geschikt voor winterkamperen bij tempera-
turen onder nul. De schoonwatertank hangt 
namelijk ongeïsoleerd onder het voertuig. De 
fabrikant spreekt zelf van een camper voor ge-
bruik van lente tot herfst en biedt isolatie van 
de watertank ook niet als optie aan. Daarnaast 
zou het nauwelijks mogelijk zijn om die isolatie 
volledig op de onderzijde aan te brengen.
Pössl stapte af van de gebruikelijke montage-
plaats van de watertank aan de zijkant van de 
bagageruimte om daar maximale breedte te 
creëren. Bij nader inzien zouden echter twee 
smalle, diepe opbergruimten rechts en links 
van de grote laadruimte voldoende plaats 
bieden voor de watervoorziening van de 
Roadcruiser. ■

als je het toilet wilt gebruiken, trek je de lamellenschuifdeur voor het bed dicht. Het raam laat indien nodig frisse lucht 
binnen. de douchebak in het middenpad wordt afgedekt met een plank. in de geleiderail voor de schuifdeur verzamelt 
het vuil zich snel.

een ruime douchecabine wordt gecreëerd in het middenpad met schuifdeuren en een gordijn. maar in dat geval heb je 
geen toegang tot het bed en de koelkast. 

kenmerkend voor de roadcruiser evolution is de lange wielbasis. de oranje markeringslichten hebben niet veel zin, de achterste zijn nauwelijks zichtbaar vanaf de bestuurdersstoel.
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bedden
elektrisch in hoogte verstelbaar twee-
persoonsbed in lengterichting (L x B) 
194/191 x 158 cm, hoogte ligvlak vanaf 
de vloer minstens 51 cm, afstand lig-
vlak tot het plafond maximaal 134 cm; 
matras 10 cm dik op houten latten-
bodem; bed niet geheel wiebelvrij, 
toegang eventueel via hangladder met 
3 treden; optioneel extra onderste bed 
(l x b) 194/191 x 183 cm, matrassen 
en houten lattenbodems uitneembaar, 
hoogte tot bovenste bed bij gebruik van 
beide bedden circa 50 cm; aan elke kant 
zijde boven bed hangkasten; onder elke 
hangkast een ledlichtlijst. 

tOiletruimte
Toiletgedeelte (B x D x H) 80 x 63 x 175/181 cm; wastafel 30 x 
34 cm groot; draaibaar toilet van Thetford, gebruik alleen moge-
lijk bij gesloten lamellenschuifdeur voor het bed en het woonge-
deelte; douchebak met twee afvoeren in het middenpad, douche 
kan worden afgescheiden met lamellenschuifdeur en gordijn, 
vloeroppervlak 89/52 x 64 cm, hoogte 187 cm; douchebak kan 
worden afgedekt met planchet; 1 x badmeubel met spiegel, 
1 x wastafelmeubel; ventilatie via optioneel zijraam; 3 x led-
spots; haken, toiletrolhouder en stopcontact ontbreken. 

ramen/deuren/kleppen/dakluiken
Stuurcabine met originele beglazing; vanaf 
b-stijl kunststof opbouwramen (meerprijs 
ramen in kozijnen: € 399), alle ramen met hor 
en verduistering; veel licht in het achterste 
gedeelte dankzij ramen in de achterdeuren 

en zijwanden; hordeur, elektrische opstap 
en softlock sluithulp voor schuifdeur 

standaard, 1 x dakraam midi Heki 62 x 
40 cm boven zitgroep, 1 x dakraam 

Mini Heki 40 x 40 cm boven bed; 
raam in toiletruimte optioneel 

(€ 210). GaraGe achterin
bagageruimte achterin tot drempel 
naar woongedeelte 157 cm diep en 132 
cm breed; met onderbed verwijderd 
en hefbed in hoogste positie 132 cm 
hoog; met extra bed geplaatst, nog 
37 cm hoog; 4 sjorogen op de vloer; 
scheidingswand naar woongedeelte 
verwijderbaar; verdere opbergvakken 
aan de zijwanden. 

keuken
keukenblok met werkblad (b x d x H) 92 x 
51/37 x 91 cm; werkblad wordt naar voren 
toe smaller voor meer bewegingsvrijheid in 
het interieur; omklapbaar extra werkblad 36 x 
27 cm groot; tweepitskookplaat van Dometic 
met elektrische ontsteking, afstand tussen de 
branders 21 cm; spoelbak 35 x 28 cm groot en 
14 cm diep, hoogte onder de kraan maximaal 
20 cm; compressorkoelkast 84 l van Thetford; 
voldoende bergruimte in boven- en onderkast; 
extra open plank onder bovenkast; 1 x ledstrip 
onder bovenkastje; 1 x 230V-stopcontact met 
afdekking boven gootsteen. 

Gasfleskast
kleine gasfleskast voor één gasfles 
van 2,8 kg geïntegreerd in keukenblok, 
toegang via klep wanneer schuifdeur 
openstaat. kleine fles volstaat, want gas 
is alleen nodig om te koken (verwarming 
met diesel en koelkast met elektriciteit). 
Gasregelaar voor verwarming is tijdens 
het rijden niet nodig. 

VerwarminG, tanks
dieselverwarming truma combi 6d 
gemonteerd in zitbankberging; vorstbe-
veiligingsventiel daar goed toegankelijk; 
100l-schoonwatertank en 92l- vuilwater-
tank onder de vloer en niet geïsoleerd; 
aftapkranen goed toegankelijk aan de 
zijkant van het voertuig; dieseltank: 90 l 
(optioneel); AdBlue: 19 l. 

de sloveense fabrikant adria heeft het model 
twin Plus 640 sGX in het gamma. net als de 
Pössl roadcruiser evolution is deze uitgerust 
met een elektrisch in de hoogte verstel-
baar bed achterin. in plaats van een grote 
toiletruimte, vertrouwt adria op een compacte 
ruimte met geïntegreerde douche. de 640 
sGX wordt aangedreven door een fiat ducato 
met 120pk-turbodieselmotor en is 6,36 meter 
lang. tot de standaarduitrusting behoren twee 
airbags en airconditioning in de stuurcabine. 
in het de luxe pakket bundelt adria handige 
opties zoals een laadbooster en vouwverduis-
tering voor de stuurcabine. 

basisvoertuig: Fiat Ducato 120 Multijet; 2,3 
literturbodiesel met 120 pk; handgeschakelde 
zesversnellingsbak; voorwielaandrijving; Euro 
6d TEMP; AdBlue 
maten en gewichten: maximum gewicht: 
3.500 kg, rijklaar gewicht: 3.020 kg; 
afmetingen (l x b x H): 636 x 205 x 259 cm, 
interieurhoogte: 190 cm, elektrisch hefbed: 
196 x 195/180 cm (onderste stand), 190/175 x 
132 cm (middelste stand) 
basisuitrusting: verwarming: diesel-lucht-
verwarming Webasto airtop, koelkast: 84 l, 
schoon- / vuilwatertank: 100/70 l, gas: 2 x 
11 kg
basisprijs: € 62.995

 adria-mobil.com 

de franse buscamperspecialist dreamer maakt 
deel uit van de rapido Group en biedt voor het 
seizoen 2021 de nieuwe d60 aan. net als in de 
adria en de Pössl heeft de 6,36 meter lange 
fiat ducato een elektrisch hefbed achterin 
dat, wanneer het volledig omhoog is gebracht, 
een opbergruimte opent die geschikt is voor 
fietsen. net als bij de adria is de douche geïn-
tegreerd in de compacte toiletruimte. Hoog-
waardige ramen in kozijnen worden standaard 
door dreamer geplaatst. Het fun + pack, met 
belangrijke extra's zoals airbag voor de pas-
sagier, opstapje, airconditioning in de cabine 
en nog veel meer, is absoluut onmisbaar. 

basisvoertuig: Fiat Ducato 120 Multijet; 2,3 
literturbodiesel met 120 pk; handgeschakelde 
zesversnellingsbak; voorwielaandrijving; Euro 
6d TEMP; AdBlue 
maten en gewichten: maximum gewicht: 3.500 
kg, rijklaar gewicht: 3.000 kg; afmetingen: (L x 
B x H): 636 x 205 x 259 cm; interieurhoogte 190 
cm, elektrisch hefbed 192/184 x 130 cm
basisuitrusting: verwarming: diesel-lucht-
verwarming truma combi 4d, koelkast: 149 l, 
schoon- / vuilwatertank: 95/100 l, gas: 11 + 5 kg 
basisprijs: € 62.400

 dreamer-van.nl

adria t win plus 640 sGX

dre amer d60

de cOncurrentie

636 cm

20
5 

cm

VZitGrOep
zitgroep met zitbank (b x d) 90 x 47 cm, vanaf zitgroepplateau 
46 cm hoog; tafel bevestigd aan zijwand (L x B) 55 x 71/91/60 
cm, uitdraaibaar verlengstuk 55 x 31/54 cm; voorstoelen met 
armleuningen verstelbaar in hoogte en zithoek en draaibaar; zit-
bank met driepuntsgordels en hoofdsteunen; 1 x ledstrip onder 
bovenkast; 1 x 230V-stopcontact. 

Het interieur van de Pössl roadcruiser evolution
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134,5 cm 403,5 cm 98 cm

9,8°13,6° 11,9°

beOOrdelinG

ri jcOmfOrt

stoelen: comfortabele, draaibare en in de hoogte verstelbare 
voorstoelen; het kussen op de zitbank kan worden verhoogd met een 
houten wig. 

dashboard: de hendels en schakelaars van de citroën Jumper zijn 
gemakkelijk te bedienen en goed zichtbaar. 

Rijeigenschappen: Goed zicht rondom voor de bestuurder; grote draai-
cirkel; relatief laag geluidsniveau in het interieur. 

leefG edeelte

opbouw: zorgvuldig afgewerkte, grotendeels originele, volledig 
verzinkte plaatstalen carrosserie. 

deuren, kleppen, ramen: originele stuurcabine, opbouwramen vanaf de 
b-stijl, toiletschacht niet afgedicht.

bergruimte: dankzij het hefbed een zeer variabele en grote bagage-
ruimte achterin, drempel naar woongedeelte hindert bij fietsvervoer. 

interieur

Meubels: Stevig, goed afgewerkt en visueel aantrekkelijk meubilair; 
afdichtingsnaad bij keukenblad ontbreekt. 

Bedden: Groot en comfortabel hefbed, maar niet helemaal wiebelvrij; 
extra bed erg groot. Houten lattenbodems. 

keuken: keukenblok uitgerust op de gebruikelijke wijze. opklapbaar extra 
blad. kookplaat met elektrische ontsteking. 

toiletruimte: royale cel met grote douche geïntegreerd in het mid-
denpad. de leefruimte is tijdens het douchen beperkt. 

Zitgroep: Halve dinette met voldoende comfortabele zitbank; tafel met 
praktisch uittrekbaar blad. 

a ppa r aten/insta ll aties

Gas: Gas is alleen nodig om te koken, kleine fles van 2,8 kg in vak in 
keukenblok; gaskraan zit erg laag. 

Water: schoon- en vuilwatertank onder de bodem van de camper, niet 
geïsoleerd. tanks zijn niet te gebruiken bij temperaturen onder nul. 

Elektra: Degelijk ingebouwde elektra van een goede standaard; 
voldoende 230v-stopcontacten, usb wordt standaard

verwarming: dieselverwarming truma combi 6d goed afgestemd op de 
camper en goed toegankelijk; voldoende uitstroomopeningen.

techniek

veiligheidsvoorzieningen: bestuurdersairbag, abs, esP en hellingrem 
standaard; passagiersairbag in All-in pakket. 

laadvermogen: voldoende laadvermogen bij twee personen. ruim 
draagvermogen assen dankzij Heavy-chassis.t

chassis: standaard onderstel met veilige rijeigenschappen en een 
redelijk comfort

G ebruik skOsten

verzorging/onderhoud: de motorruimte is goed toegankelijk, kenmer-
kend voor een Jumper; het servicenetwerk is minder dicht dan dat voor 
een fiat ducato. 

Prijs-kwaliteitverhouding: aantrekkelijke prijs in vergelijking met de 
Qua constructie, basisvoertuig en standaarduitrusting een aantrekke-
lijke prijs. 

tOta al:

 superieur    zeer goed    goed    redelijk    onvoldoende

Zichtveld bestuurder
bodemzicht

vanaf 2,70 m
fabrikant
importeur: buscamper nederland 
buscamper.nl

basisvoertuig
citroën Jumper 2,2 liter blueHdi met 3,5 tons 
Heavy chassis; voor: onafhankelijke ophanging 
met McPherson-veerpoten; achter: starre as met 
bladveren en schokdempers; voorwielaandrijving; 
banden voor/achter: 225/75 r16 116r

motor en aandrijving
viercilinder turbodiesel met AdBlue-injectie; 
inhoud: 2.179 cm3; vermogen: 165 pk (121 kW) 
bij 3.750 tpm; maximum koppel: 370 Nm bij 1.750 
tpm; handgeschakelde zesversnellingsbak; 
emissienorm: euro 6d temP

maten en gewichten
Maximum gewicht: 3.500 kg; rijklaar gewicht: 
2.970 kg. buitenafmetingen (l x b x H): 636 x 205 
x 258 cm; Wielbasis: 403,5 cm; Spoorbreedte voor/
achter: 181/180 cm; Trekgewicht geremd/onge-
remd: 3.000 kg/750 kg 

Opbouw
dak polyester-sandwich 31 mm, wanden volledig 
gegalvaniseerde plaatstalen carrosserie met 
standaard plaatstalen verhoogd dak; wanden ge-
isoleerd met 10-20 mm polyethyleen; meerlaagse 
dakisolatie (20 mm styrodur, 15-20 mm polyethy-
leen); multiplex vloerplaat, geïsoleerd met 15 mm 
RTM-schuim; cabineramen van echt glas, vanaf 
B-stijl kunststof opbouwramen; schuifdeur 120 
x 167 cm met softlock-sluithulp en elektrische 
opstap;  1 x dakraam 62 x 40 cm, 1 x dakraam 40 x 
40 cm; raam in toiletruimte optioneel
woongedeelte: binnenafmetingen (l (b-stijl tot 
achterwand) x B x H): 410 x 196 190 cm; vloer met 
opstap naar zitgroep/stuurcabine; meubilair: tri-
plex/multiplex met decoratiefolie; solide metalen 
uitzetijzers

Verwarming
diesel-luchtverwarming truma combi 6d cP Plus 
en vorstbeveiligingsventiel in zitbankberging 
ingebouwd; 100l-schoonwatertank en 95l-vuilwa-
tertank onder de vloer, niet geïsoleerd

technische GeGeVens pössl rOadcruiser eVOlutiOn

testredacteur simon ribnitzky
een elektrisch verstelbaar hefbed maakt van de Pössl 
roadcruiser evolution een flexibele buscamper, die 
zich onderscheidt van de concurrentie. Het zou nog 
beter zijn als de laadruimte aan de voorzijde geen 
drempel had, zodat fietsen erin passen zonder dat het 
voorwiel dwars moet worden geplaatst. een bijzonder 
kenmerk van de evolution is ook de grote toiletruimte, 
die een heuse douchecabine mogelijk maakt. dan is 
wel tijdelijk de leefruimte beperkt. 

Het uiterlijk van deze buscamper profiteert van de afwezigheid van een extra 
verhoogd dak. de solide afwerking en de vele praktische details getuigen van de 
lange ervaring van de fabrikant met het maken van buscampers. Wie interesse 
heeft in de roadcruiser evolution moet er wel rekening mee houden dat de wa-
tervoorziening niet is te gebruiken bij temperaturen onder nul, omdat deze onder 
de bodem is gemonteerd. zowel de prijs als de uitrusting van deze buscamper zijn 
heel aantrekkelijk. 

cOnclusie

elektra
diesel-luchtverwarming truma combi 6d cP Plus 
en vorstbeveiligingsventiel in zitbankberging inge-
bouwd; 100l-schoonwatertank en 95l-vuilwatertank 
onder de vloer, niet geïsoleerd

rijprestaties
acceleratie: 
0-50 km/u 6,3 s
0-80 km/u  12,5 s
0-100 km/u  18,8 s
tussenacceleratie in 5e versnelling: 
50-80 km/u  15,4 s
50-100 km/u  25,6 s
dubbele rijstrookwissel:
Gemiddelde van drie metingen: 55.0 km/h 
slalom 18 m: 
Gemiddelde van drie metingen: 55,0 km/h 
comfort: 
volgens din en iso 8041 voorzijde: 1,69
kasseien,  50 km/u 
geluidsdruk voorin:  78,2 db(a) 
geluidsdruk achterin:  80,0db(a)
autosnelweg, geluidsdruk bij 
bij 80 km/h: 64,7 db(a)
bij 100 km/h: 67,3 db(a)

uitrusting in de geteste camper
- bestuurdersairbag, abs standaard
- esP, asr standaard
- hellingrem  standaard
- horschuifdeur  standaard
- midi-Heki in de zitgroep  standaard
- compressorkoelkast  standaard
- kookplaat met 
elektrische ontsteking standaard
- 165 pk in plaats van 140 pk (0 kg) € 1.499
- 3,5 toen Heavy chassis (40 kg)  € 1.269
-  all-in pakket met o.a. airbag passagier, aircon-
ditioning cabine, laadbooster 25 a, 90 literdie-
seltank, elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels, inklapbare verduistering cabine, 
volledig reservewiel (48 kg)  € 2.549
- radio met achteruitrijcamera (2 kg)  € 1.150
- 16-inch lichtmetalen wielen (8 kg) € 949
- metallic lak (0 kg) € 839
- elegance afwerking (0 kg)  € 615
- limette interieur (0 kg)  € 210
- tweede bedieningspaneel 
voor hefbed (0 kg) € 275
- extra bed achter (22 kg)  € 629
- cP Plus bedieningspaneel (0 kg) € 110
- raam toiletruimte (2 kg)  € 210
- luifel (20 kg)  € 1.399

basisprijs: € 62.039  
 prijs testmodel: € 70.974

+   Praktische 
bodemvakken 
in het platform 
onder de 
zitgroep, maar 
de randen zijn 
niet verzegeld. 

+   de bovenkasten zijn voorzien van 
afgeronde kleppen. 

-   de handmatige noodslinger voor 
het hefbed kan alleen met veel 
moeite worden bediend

-   de watertank hangt onder de 
bodem van de camper zonder 
isolatie. Je kunt dus geen water 
gebruiken bij winters weer.

+   Het tweede 
bedieningspa-
neel voor het 
hefbed aan de 
achterzijde (op-
tioneel) maakt 
het beladen 
van de bagage-
ruimte een stuk 
makkelijker. 

+   om de slaapka-
mer opgeruimd 
te houden, 
zijn twee 
opbergvakken 
voor boeken 
en dergelijke 
aan de wanden 
rechts en links 
handig.

-   de haken bo-
ven de keuken 
zijn onhandig 
geplaatst. 
voor het koken 
moet de thee-
doek worden 
weggehaald. 

-   de drempel 
naar het woon-
gedeelte maakt 
het inladen 
van de fietsen 
wat moeilijker. 
ze kunnen er 
alleen met 
het voorwiel 
dwars in. 

beladingstips
de Pössl roadcruiser evolution rolt geladen met 
circa 100 kilogram aan opties op de weegschaal. 
met een volle diesel-, gas- en schoonwater-
voorraad en twee reizigers en hun bagage 
blijft er nog een acceptabele 136 kilogram aan 
laadvermogen over. met vier passagiers zou het 
krap worden: de buscamper zou dan 34 kilogram 
overbeladen zijn. in dat geval is de enige optie 

de watertank op de vakantiebestemming te vul-
len en zware bagage thuis te laten. Het zware 
chassis met hogere aslasten is een voordeel. als 
je met twee personen reist, heeft de achteras 
ook voldoende reserve voor zware e-bikes in 
de laadruimte. in de prijslijst is geen optie 
opgenomen om het gewicht van het voertuig op 
te waarderen. 


