
ZAFIRA LIFE  ZABUDOWA FIRMY EBACAMP

CAMPER

CERTYFIKOWANE ZABUDOWY OPEL
Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych przez Opla, wykonywanych 
przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy.



ZAFIRA LIFE CAMPER

Masa zabudowy, a tym samym ładowność pojazdu zmienia się w wyniku dobierania opcji dodatkowych do zabu-
dowy i pojazdu. Niniejsza ulotka prezentuje ofertę zabudowy zewnętrznego producenta. Opel Poland Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za jej zawartość, jakość proponowanych usług i produktów, warunki gwarancji i wymiany 
elementów. Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy, mogą różnić się od rzeczywistego 
produktu i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Wygląd i wyposażenie produktów mogą 
zostać zmienione bez uprzedzenia . 

DANE  
TECHNICZNE

HOLIDAY & SUN
ZAFIRA LIFE LONG                         

Maksymalna liczba pasażerów 7

Liczba miejsc do spania 4

Wysokość wnętrza [mm] 1 180

Długość nadwozia [mm] 4 956

Szerokość z lusterkami  
i bez lusterek[mm] 

2 204 / 2 010

Wysokość nadwozia, [mm] 2 040

Rozstaw osi [mm] 3 275

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 3 500

Dopuszczalna masa przyczepy,  
z hamulcem/bez hamulca [kg] 

2 500/750

Układ napędowy 1.5 Diesel 88 kW / 120 KM Start/
Stop, 2.0 Diesel 110 kW / 150 KM 
lub 130 kW / 177 KM Start/Stop, 
napęd na oś przednią, manualna/
automatyczna skrzynia biegów.

Zbiornik paliwa [litry] 80

Norma emisji spalin Euro 6.2

ANEKS KUCHENNY 

• Dostępny po otworzeniu tylnych drzwi

• Lodówka 26 litrów, kuchenka gazowa, zlew, bojler ciepłej wody

• Wielozadaniowa szafka kuchenna

PRYSZNIC

• Dostępny na zewnątrz pojazdu po otworzeniu tylnych drzwi  

    i zamontowaniu kotary prysznicowej oraz podłączeniu węża  

    prysznicowego do specjalnego złącza w aneksie kuchennym

SYSTEM OGRZEWANIA 

• Webasto AT 2000 DIESEL z systemem rozprowadzenia ciepłego 

    powietrza i regulatorem elektronicznym temperatury

SYSTEM WODNY 

• Bojler przepływowy gazowy, ciśnieniowa pompa wody, zabezpie- 

    czenie przed rozwojem mikroorganizmów (Johny Quest), ciśnienio- 

    wy system tankowania, zbiornik wody czystej 30 – 50 l.

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE  

• Przetwornica napięcia 

• Dodatkowe baterie solarne  

• Zewnętrzna markiza z oświetleniem LED  

• Bagażnik rowerowy na 2 rowery  

• Dodatkowy akumulator 

• Przenośna toaleta chemiczna

EBACAMP
Robakowo 79, 86-212 Stolno
Telefon: +48 696 771 773
e-mail: biuro@ebac.pl

PRZEWÓZ PASAŻERÓW 

• Fotele przednie kierowcy i pasażera z podłokietnikami i możliwo-   

    ścią montażu obrotnic (nie dotyczy foteli elektrycznych) 

• Indywidualne 2 fotele regulowane z podłokietnikami w 2. rzędzie

• Indywidualne 2 fotele regulowane z podłokietnikami lub kanapa  

   3-osobowa składana w podziale 2+1 w 3. rzędzie

JADALNIA I SALON

• Składany stolik dla 4 osób (oryginalne wyposażenie/akcesoria Opla)

SYPIALNIA DOLNA

• Rozkładane łóżko 200 x 125 cm z materacem 5 cm

• Okna przyciemnione z dodatkowym zaciemnieniem wewnętrznym

• Dodatkowe lampki LED do czytania

SYPIALNIA GÓRNA

• Namiot na dachu podnoszony przez system sprężynowy

• Łóżko 200 x 130 cm z materacem piankowym

• 3 okna z moskitierami 

• Ogrzewanie z regulacją temperatury umożliwiające spanie  

    w temperaturach ujemnych

SYSTEM ELEKTRYCZNY 

• Dodatkowy akumulator 100 Ah, gniazdka 12 V i 230 V, zewnętrzne 

podłączenie prądu, panel solarny 160 W ze sterowaniem w kabinie WERSJA 7-OSBOWA.


