
Move All The Way bvba 

Vanneste Verweestraat 17 

8540 Deerlijk 

BTW: BE0500.528.413 

Tel: +32(0)56 19 09 09 

GSM: +32 (0)479 37 77 47   

www.movealltheway.com 

 

 

We wensen u een prettige reis met onze mobilhome 

LMC Explorer Comfort I 735 G 

 

 

 
 

 
Bedankt voor uw boeking bij Move all the way. Dit is het begin van een heerlijke comfortabele reis in alle 

vrijheid. 

Een geslaagde reis begint natuurlijk met een goede voorbereiding Hier enkele tips voor uw reis zonder zorgen. 

 

Om u te helpen hebben we een infobundel voor u gemaakt. Deze kan van dienst zijn tijdens het reizen. 

Voor het vertrek geven we een grondige uitleg hoe alles werkt. Hebt u ondertussen problemen, geef ons dan 

gerust een seintje op bovenvermelde telefoonnummer. 

 

Alvast een aangename voorbereiding en een heerlijke reis. 

 

Het move all the way team  
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TECHNISCHE GEGEVENS: 

AFMETINGEN: 
Totale lengte buiten 754 cm 
Totale breedte 232 cm 
Totale hoogte 290 cm 
Maximale deurbreedte/breedte rolstoel: 63 cm! 

 
GEWICHT: 
Techn. toelaatbaar totaalgewicht 3850kg 

 

SLAAPPLAATSEN: 
4 Slaapplaatsen 
2 persoons bed achter 215 x 140 met lattenbodem en latexmatrassen 
2 persoons hefbed vooraan 196 x 140 met lattenbodem en latexmatras 

  

KEUKEN: 
Geïntegreerde spoelbak met glazen afdekking 
3-pits gaskomfoor met elektrische ontsteking en glazen afdekking 
Koelkast  met diepvries en drank koeler 145L 
Schuiflades met automatische sluiting en softstop 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPBOUW / WOONRUIMTE: 
4 toegestane zitplaatsen rijdend  
4 slaapplaatsen/5 mogelijke eetplaatsen (met 1 rolstoel) 
Elektrische zetellift aan bed voor transfer  
 
Instappen via lift of trapopstap 
2de deur aan bestuurderszijde  
Toegangsdeur met raam en muggengaas 70 cm 
In standen openklapbare ramen met combi Rollo‘s (muggengaas/verduistering) 
Doorzichtige dakluiken met geïntegreerde verlichting en combi Rollo in slaap-/zitgedeelte  
Elektronische verluchtingstoestel uit- en inblazen in doucheruimte 
 
Grote garage,  met deuren aan beide zijden van camper 
Hardrubber vloerbekleding in de garage  
3 rails met verschillende, verplaatsbare sjorogen 
 
Centrale vergrendeling toegangsdeur en bestuurdersdeur 
Geïntegreerde achteruitrijdcamera In dak spoiler 
Rookmelder 
Buitenverlichting 
Tafel te verlagen en volledig verstelbaar 
Televisie 20 inch met houder 
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CHASSIS / COCKPIT: 
ABS 
ASR + ESP met traction control  
Elektrische en verwarmde buitenspiegels 
Aluminium velgen 16“ 
Airbag bestuurder 
Pilootstoelen draaibaar  
Pilootstoelen in hoogte verstelbaar en met armleuningen 
Vouwschuifgordijn-systeem voor cockpit 
FIAT Ducato 35 met laagraam chassis 
Luchtvering achteraan 
Halogeenlampen 
60 ltr. brandstoftank 
Gas- en rembediening aan stuur 
Wegneembare afdekplaat voor rem- en gas 
Bandenreparatieset 
Milieunorm / -klasse S4 (EURO 6) 
Automatische satelliet 
Navigatie 

  

ELECTRA- / GASVERZORGING: 
Heteluchtverwarming 12 V 
Verwarming hetelucht Combi 6 met bedienelement CP plus 

  

WATERVERZORGING / SANITAIR RUIMTE: 
Verswatertank met vulopening 20/120 ltr. 
Warmwaterboiler 10 ltr. geïntegreerd in het verwarmingssysteem 
Warmwater mengkraan 
Afvalwatertank 90 ltr. 
Verwarmde en geïsoleerde vers- en afvalwater tanks 
Drukwatersysteem 
Centrale verzorgingsunit 
Sanitair ruimte met lavabo/ aparte toilet- en doucheruimte met gordijn en 
uitklapbare douche zitje met armleuningen 
Elektrisch bedienbaar cassettetoilet 

  

GAS / ELECTRA: 
2 x 10 kg composiet gasflessen 
Electrische voorziening 230 V met FI-schakelaar en laadapparaat 
Multifunctioneel bedienpaneel op 1m hoogte 
Dubbele accu’s woongedeelte 95 Ah 
Stroomverzorging 12 V + omvormer 220V/12V 300W 
Stroominvoer zijwand 
TV-plek-voorbereiding (2 x 12 V contactdoos, 1 x Cinch-AV) 
USB-aansluitingen (2x bij ingang / 4x flexibel) 
Verschillende LED-verlichtingen, direct of indirect  
iNet Box 
Zonnepaneel 2 x 120 Watt 

 

 

 



TIPS VOOR EEN VLOTTE VAKANTIE 

 

Rijbewijs:  

 

Alle te huur aangeboden motorhomes kunt u besturen met een gewoon autorijbewijs, rijbewijs B. Neem echter 

de tijd om te wennen aan de afmetingen.  

 

Rijden:  

 

Rij voorzichtig, een motorhome is geen auto. Volledig beladen ben je al gauw op stap met een voertuig van om 

en bij de 3000 kg, die je niet zomaar tot stilstand brengt. Pas op bij het afdraaien (breder draaien,... opgepast 

voor uitzwaai... DODE HOEK!!!), let op de hoogte en breedte bij bruggen, laaghangende takken, benzinestations 

enz. Vraag assistentie bij het achteruitrijden, 60% van de ongevallen gebeurt immers bij het achteruitrijden!  

 

Parkeren en overnachten:  

 

Wacht niet tot het donker is om een overnachtingsplaats te vinden. Verken de omgeving, parkeer altijd op zo'n 

manier dat je in geval van onheil onmiddellijk kan wegrijden! Overnacht bij voorkeur op een speciaal ingerichte 

parking voor kampeerauto's of camping. Bij vrij kamperen: stoor de omwonenden zo weinig mogelijk, maak 

geen lawaai, laat geen afval achter, enz. Je kan ook altijd de toelating vragen (eigenaar, politie). Verkies een 

plaats binnen de bebouwde kom boven een verlaten landwegeltje. Ook opletten met gezellige pleintjes, de 

mogelijkheid bestaat dat je 's morgens ingesloten bent door marktkramers. Je kan ook altijd vragen of je op de 

parking van een restaurant mag overnachten. Als je ter plaatse iets blijft eten, zal de eigenaar meestal geen 

bezwaar hebben. Opgepast met parkings langs autosnelwegen, 75% van alle inbraken gebeuren op dergelijke 

parkings!!!  

 

Nog enkele tips:  

 

 Kijk uit als je in het buitenland water bijvult, het is niet altijd drinkbaar!  
 

 Om de woonbatterij te sparen gebruik je best de 220 Volt-aansluiting als die mogelijkheid bestaat.  
 

 Instaptrede niet vergeten als je wegrijdt (bij sommige modellen automatisch).  
 

 Bij het verlaten van het voertuig neem je best de boordpapieren mee. Doe je rolgordijnen dicht als je de 
kampeerauto verlaat. Zo heb je de temperatuur beter onder controle en vermijd je inbraak. Laat niets 
rondslingeren in de kampeerauto, ook niets op tafel laten liggen.  

 

 Bij bruusk remmen zijn rondvliegende voorwerpen zeer gevaarlijk. Een goede verdeling van de bagage is 
belangrijk. Probeer het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden. Nooit breekbare of vloeibare zaken in 
de bovenkasten wegbergen. 

 

 In de bergen altijd afremmen op de motor door terug te schakelen naar een lagere versnelling.  
 

 Als het buiten vriest laat dan altijd de verwarming opstaan om bevriezing van leidingen in het 
woongedeelte te voorkomen. 


