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Wie is Outback EXP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk erop uit, met familie of vrienden de natuur in. Ben jij op zoek naar een buitenbeleving 

en zoek je avontuur om ook off road te gaan? Wil jij back to basic kamperen, maar wel met 

de nodige luxe? Stap in het avontuur met een 4×4 pick-up truck in combinatie met een 

afneembare camper-unit. De ultieme droom om kamperen eens anders aan te pakken. 

Avontuurlijk en stoer. Outback EXP is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 

afneembare camper-units voor Europese en USA 4×4 pick-up trucks.  

Je bent in het bezit van een comfortabele pick-up en precies zo wil je ook kamperen. In stijl en 

van alle gemakken voorzien. Bij Outback EXP snappen wij dat als geen ander. Daarom 

ontwikkelden we de Outback Cruzer RV®. Deze camper-unit is compleet uitgerust, ultralicht, 

elk onderdeel is voorzien van clever engineering en het ontwerp combineert esthetiek en 

functionaliteit op een unieke manier. 

Outback EXP levert naast de standaard Outback Cruzer RV® ook maatwerk. Vanuit ons 

Experience Center stellen tijdens een workshop samen met jou de ultieme camper-unit samen. 

Kwaliteit, innovatie, duurzaamheid en functionaliteit staan hierbij centraal.  

Ben je geïnteresseerd? Wij helpen jou graag met het maken van jouw keuze. Ons Experience 

Center is gevestigd in Franeker (Friesland). Neem gerust contact met ons op voor een 

workshop, demo of beleef onze Outback Cruzer RV® tijdens een proefrit. 

Inhoudsopgave 

• Outback cares 

• Ons vakmanschap 

• Ontdek de Cruzer RV® 

• Uitrustings-highlights 

• Accessoires & pakketten 

• Veiligheid 

• Onze services 

• Outback community 

• Experience Center 

 

 



 

 

Outback cares 

  

                                           

Cooling down the planet together 

 

Het team van Outback is verliefd op de natuur. 

Hoe kan het ook anders. Door zo efficiënt mogelijk 

te produceren en het maken van de juiste keuzes 

in materialen, streven wij ernaar om zo duurzaam 

mogelijk te zijn.  

Wij zijn verbonden aan JUSTDIGGIT, waarbij wij bij 

iedere verkochte camper-unit door middel van 

bundvouchers (“zgn Earth smiles”) een bijdrage 

leveren aan hun fantastische projecten om het 

klimaatprobleem op te lossen en de wereld weer 

groener te maken. 

Meer weten? Op outback.nl/justdiggit/ kun je alle 

informatie lezen. 

 

 

Outback helpt 

door iets terug 

te geven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vakmensen & Clever Engineering 

  

 

 

Aan de Outback Cruzer RV® werken de beste 

vakmensen en engineers. Dat zie je terug in de 

carrosserie. Deze is sterk en ultralicht; de Cruzer RV® 

weegt slechts 750 kilo. Dit brengt veel voordelen met 

zich mee: je blijft met jouw pick-up gemakkelijker 

onder de toegestane maximummassa van 3.500 

kilo. Daarnaast heb je een lager brandstofverbruik, 

meer rijcomfort en de mogelijkheid om meer mee te 

nemen. De indeling en inrichting zijn dankzij 

continue clever engineering tot in detail verzorgd. 

 

 

 



 

Ontdek de Cruzer RV® 

  

Oog voor 

detail 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
   

Ervaar vrijheid 

& avontuur 

 



  

 

 

 

  

 

Smaakvol & 

ruimtelijk 

design 

 

 

 



 

Uitrustings-highlights 
  
De Outback Cruzer RV® camper-unit is de perfecte combinatie van 

avontuur en luxe. Door slimme engineering is de Cruzer RV® uniek in zijn 

soort. Een lichtgewicht en afneembare camper-unit met aandacht voor 

esthetiek en uitstraling. Smaakvol en topkwaliteit. 

Zie voor de volledige standaard- en optionele uitrusting de officiële prijslijst. 

 Materiaal & kleur 

• Sandwich panels high quality gelcoat (GRP) aan buitenzijde en 30 mm high quality isolatiefoam. Binnenzijde sandwich 

van populier (ply)wood  

• Hoge kwaliteit coating voor diverse carrosseriekleuren i.c.m. antracieten afwerklijsten  

• Multifunctioneel railsysteem geïntegreerd in achterwand 

• Kantel-dakraam 

• Ventilatiesysteem voor toilet & douchevoorziening  

• Luikdeuren extern mee gecoat in carrosseriekleur 

• Buitenverlichting  

• Kantelramen in zijwanden en deur voorzien van horren  

Technische details 

• Afmetingen: H 2.18 mtr / B 2.03 mtr / L 4.30 mtr  

• Gewicht: 751 Kg  

• Afneembare en verstelbare hefpoten 4 stuks  

• Automatisch accupakket  

• Gastank (5 kg capaciteit) in afsluitbare ruimte  

• Aansluiting schoonwater en vuil water tank  

• Bevestiging set t.b.v. voorbereiding in de pick-up truck 

   

Exterieur 

 

 

 



 

Interieur 

  Indeling & kleur 

• Wanden standaard voorzien van populier (ply)wood   

• Diverse standaard kleuren voor kastfronten, kasten berken-plex uitstraling, grepen van leren lussen, 

zwarte scharnieren/hang en sluitwerk.  

• Vloer standaard uitgerust met PVC in diverse kleurstellingen  

Vloerplan  

• Douche & toiletvoorziening in afgesloten ruimte 

• Douche ingericht met een schuifdeur  

• Toilet met stand alone afvaltank (19.3 Liter capaciteit) en schoonwater spoelwatertank (15 liter) 

• Keukengedeelte met extra uitklapbaar werkblad, standaard 2 gaspitten, kraan, spoelbak en 

koelkast met vriesvakgedeelte  

• Alle apparatuur van het merk Dometic 

• Diverse kastruimten en nissen voor opslag  

• Zitgedeelte 4 personen met 2 zitbanken tegenover elkaar met klapbare tafel voor ombouw naar 

een 3e slaapplaats 

• Slaapgedeelte 2 persoons bed (1.60 x 2.00 mtr) met diverse opslagruimtes  

• Ramen voorzien van hor- en verduisteringsscherm  

• Diverse verlichting en wantcontact- en USB-aansluitingen  

Technische details 

- Schoonwater (89 Liter capaciteit)- en vuilwatertank 40 Liter capaciteit)   

- Verwarmingssysteem & Warmwater boiler  

- Digital Multi Display voor bediening verwarming en display schoon/vuilwater tank en 

accucapaciteit  

  

 

  

 

 

 

 

   

Interieur 

 

 

 



 

Basisvoertuigen voor de Cruzer RV® 

 

Standaard is de Outback Cruzer RV® geschikt voor de meest gangbare Europese en USA- pick-up trucks.  

- Ford Ranger  

- Dodge RAM 1500 

- Chevrolet 

- Toyota Hilux 

- Nissan 

- VW  Amarok 

- Nissan 

- Mercedes 

- Isuzu 

- Mitsubishi 

- Fiat 

 

Accessoires & pakketten 

Exterieur Interieur 
 

Luifel (diverse maten) 

 

Cabinetry pakket (aanpassing kastdeuren & sluitwerk) 

Zonnepanelen (120W pakket) Extra ramen in zijwanden (diverse maten) 

Bike carrier (universeel door multifunctioneel railsysteem)  

Bracket-systeem voor universele bevestiging achterzijde Aanpassing basisvoertuig 

Bagage box  

Dakdragers incl. ladder  Installatiepakket luchtvering (merk en type-afhankelijk) 

Achteruitrijdcamera Inbouwpakket vloerbevestiging pick-up laadbak 

  
  

 
Zie voor de volledige standaard en optionele uitrusting de officiële prijslijst 

Accessoires & pakketten 

 

 



 

 

Carrosseriekleuren 

 

Opties voor de carrossierkleur van de Cruzer RV® 

 

  

 

Solid Black 

(meerprijs) 

 

Black Olive 

(standaard) 

 

Stone Grey 

(meerprijs) 

 

Mud         

(meerprijs) 

 

Zie voor de volledige standaard en optionele kleuropties 

de officiële prijslijst. 

Carrosseriekleuren 

Alle kleurstalen, en materialen zijn beschikbaar in het 

Outback Experience Center 

 

 



 

Bekleding & Interieurlijsten en kasten  

Standaard uitrustingsmogelijkheden 

Stoffen bekleding Standaard opties  Interieur kleurstijlen Wanden & Plafond standaard opties 

 

 

 

 

 

             

 

        

                 Kasten standaard kleuropties 

 

Stoffen materialen merk Parkland 

 

Vloeren materiaal standaard kleur opties 

         

  

 

       

Bekleding & interieurstijlen 

 

Green Uni 

 

Stone Grey 

 

Grey White 

Wanden zijn gedeeltelijk voorzien van Pinewood. 

 

 

Grey Uni 

 

Anthracite Uni 

 

Brown Uni 

 

Beige Pastello 

 

 

Pebble Grey 

 

Standaard lederen handgrepen voor de kasten. Andere opties op aanvraag 

 

 

PVC Concrete 

 

PVC Sand 
Speciale stoffering, kleuren en materialen zijn 

optioneel mogelijk. Alle kleurstalen, en materialen zijn 

beschikbaar in het Outback Experience Center 

 

Solid black 

 

Moss 

 

Mud 

 

Pebble Grey 

 

PVC Wood 

 

 



 

Veiligheid  

 

 

 

Optimale veiligheid en eenvoudig, dankzij een 

optimaal bevestigingssysteem in de laadbak 

van de pick-up truck. 

Ons bevestigingssysteem is dankzij clever 

engineering optimaal beveiligd gecertificeerd. 

 

 



 

Services & Garanties  

Wat uw camper afzet-unit ook nodig heeft, Outback EXP regelt het voor je. 

En omdat het leven eenvoudig moet zijn, hebben we onze eigen 

benadering van service die persoonlijk en efficiënt is. Of het nu gaat om een 

waterdichtheidscontrole, reiniging, reparatie of coating. 

Standaard 5 garantie op de Cruzer RV®  inclusief de originele onderdelen 

vanaf opleverdatum en standaard fabrieksgarantie-voorwaarden op de 

ingebouwde apparatuur van betreffende fabrikanten. 

Wij bieden op de cabin-carrosserie van nieuwe camper-units vijf jaar 

garantie in verband met waterdichtheidsschade. Jaarlijks kun je een 

vochtmeting door ons laten uitvoeren en een visuele controle laten doen 

van naden, siliconeverbindingen en bedrading. 

Wil jij jouw Cruzer RV® veilig en 

schoon laten overwinteren? Wij 

bieden een winterstalling en 

onderhoudspakket.  

Zo ben je weer klaar voor het 

volgende avontuur. 

 

 



 

De Outback Community 

 

  

Fun & optimale communicatie. Daar is het ons om te doen. Outback heeft 

de ambitie om Outback-avonturiers met elkaar te verbinden.  

Wij bieden een platform voor het delen van ervaringen en we organiseren 

events. Niets moet, maar alles mag.  

Kies je voor een van onze Mobile Cabins, dan ben je automatisch 

onderdeel van onze Outback-familie en kun je genieten van uitdagende 

programma’s en voordelen die wij jou te bieden hebben. 

  

 

 



 

Outback Experience Center 

  

Gewoon om 

de beleving, 

een workshop 

of een demo. 

Alles onder het 

genot van een 

heerlijke kop 

koffie. 

 

Jij zoekt een kampeeruitrusting die top of the bill  is; robuust uitgerust, met een 

esthetisch exterieur, vol slim design en comfort. In het Outback Experience Center 

adviseren onze specialisten je graag bij jouw aankoop en bij de reis die je wilt maken. 

Je kunt in alle rust het bijzondere ontwerp van de Outback Cabins beleven en de 

kwaliteit van onze daktenten ervaren dankzij de ruime opstelling in onze showroom. Dit 

maakt ons Outback Experience Center hét kampeercentrum voor elke avonturier. 

 

Bezoekadres Outback Experience Center: 

De Wieken 29 J/K 

8801 RA FRANEKER 

https//Outback.nl/experiencecenter/ 

 

 



 

 

 

 

Wij gaan het avontuur met je aan! 

 

Tot ziens bij Outback EXP B.V. 

 

Outback Experience Center 

De Wieken 29 J/K 

8801 RA FRANEKER 

 

Outback Meeting Point 

Koelmalaan 350 

1812 PS ALKMAAR 

 

Contact 

085-303 74 13 

hello@outback.nl 

 

 

 

 


