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De Westfalia 

een veelzijdige camper 
op basis van de Volkswagen Transporter 

reizend wonen 
wonend reizen 

Uttgave 1 1 I79 

lnstappen en wegrijden, met de Westfalia Transporter beleeft u aan elke rit plezier. Laat het de veelzijdige 
gewone dagelijkse leven achter u en ervaar hoeveel vreugde het geeft om achter het stuur kampeerauto 
te zitten van deze chique kampeerauto. Hij rijdt net zo soepel en makkelijk als uw personen- 
auto. Alleen de Westfalia kampeerauto biedt meer, veel meer. Of u lange of korte reizen 
maakt, de Westfalia kampeerauto brengt u overal, gemakkelijk en veilig. Hij geaft u alle vrijheid 
die u hebben wilt. Geniet van elke vrije minuut in uw Westfalia kampeerauto. Westfalia heeft 
ervoor gezorgd dat u zich happy voelt in deze sympathieke auto. In Ben oogopslag ziet u 
welke kwaliteit is voorgesproten uit een ervaring van meer dan 200.000 gebouwde campers. 
En wat u beslist het meest zal verbazen is dat deze wendbare auto nog meer ruimte van 
binnen biedt dan u van buitenaf geschat zou hebben. 

Omdat wij weten hoe we ook van het laatste hoekje gebruik kunnen maken, kunt u met 4 
volwassenen rnakkelijk van al het comfort van de Westfalia kampeerauto genieten. 

De Westfalia kampeerauto is tevens een economische auto. Ook voor de doordeweekse dag 
is hij prima. U hoeft niet alleen op vrije tijd te wachten, u kunt ook zo met hem rijden. U kunt 
hem net zo goed gebruiken om rnee naar het werk te gaan, de kinderen naar school te 
brengen, op de markt boodschappen te gaan doen. enz., enz. 
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De basis van de Westfalia kampeerauto's 
Volkswagen Transporter 
1,6 liter 

luchtgekoelde viercilinder, 
viertakt boxermotor achterin 
inhoud 1,6 iiter (1 584 cm3) 
vermogen 37 kW (50 DIN pk) 
carburator met automatische 
choke 
12V electrische installatie, 
accu 45 Ah. Wisselstroom- 
dynamo 45 A 
overbrenging via enkel- 
voudige droge plaatkoppe- 
ling. Volledig gesynchro- 
niseerde vier-versnellings- 
bak. 
Remmen: tweekrings- 
rernysyteem met sch~jf- 
remmen voor, zelfstellende 
trommelremmen achter en 
rernkrachtregelaar en 
rernbekrachtiger 
diagonaalbanden 
7.00-1 48 Pr 
topsnelheid 1 10 kmlh 
grootste hellingspercentage 
op goed wegdek vol geladen 
in eerste versnelling 26%. 

Volkswagen Transporter 
2,O liter 

luchtgekoelde viercilinder, 
viertakt boxerrnotor achterin 
inhoud 2,O liter (1970 cm3) 
vermogen 51 kW (70 DIN pk) 
twee carburators met auto- 
matische choke 
12V electrische installatie, 
accu 45 Ah. Wisselstroom- 
dynamo 45 A 
hydraulische overbrenging 
via droge koppeling. Volledig 
gesynchroniseerde vier- 
versnellingsbak 
Remmen: tweekrings- 
remsysteem met schrijf- 
remmen voor, zelfstellende 
trommelremmen achter en 
remkrachtregelaar en 
rembekrachtiger 
radiaalbanden 185 SR 14 
topsnelheid 127 kmlh 
grootste hellingspercentage 
op goed wegdek vol geladen 
in eerste versnelling 28,7%. 

Aankang - voor alle modellen 2,O 151 kW motor 
gewichten: 1,6 137 kW motor 1200 kg geremd 

1000 kg geremd 600 kg ongeremd 
600 kg ongeremd 

Volkswagen Transporter 
2,O liter automaat 

luchtgekoelde viercilinder, 
viertakt boxermotor achterin 
inhoud 2,O liter (1 970 cm3) 
vermogen 51 kW (70 DIN pk) 
twee carburators met 
autornatische choke 
12V electrische installatie, 
accu 45 Ah. Wisselstroom- 
dynamo 45 A 
hydrodynarnische koppel- 
omvormer en automatische 
drieversnellinsbak 
Remmen: tweekrings- 
remsysteem met schijf- 
remrnen voor, zelfstellende 
trommelremrnen achter en 
rernkrachtregelaar en 
rembekrachtiger 
radiaalbanden 185 SR 14 
topsnelheid 122 kmlh 
grootste hellingspercentage 
op goed wegdek vol geladen 
in eerste versnelling 33%. 

2,O 151 kW Automatic 
800 kg geremd 
600 kg ongeremd 

De voigende uitzonderingen alleen op speciale bestelling: 
voor alle modellen 
1,6 1 37 kW motor 2,O 151 kW motor 2,O 151 kW Automatic 
1400 kg geremd 1800 kg geremd 1000 kg geremd 

De speciale 2 buitenspiegels,trekogen voor en achter, beschermende laag aan de onderkant en in de 
standaard- w~elkasten, bescherming van holle rulrnten, neerdraaibare ramen in de cabinedeuren, 
uitrusting voor de deurcontactschakelaar voor binnenverlichting in bestuurdersdeur, driepunts veiligheids- 
Transporter gordels voor bestuurder en passagier, de wandbekleding van de cabinedeuren, de arm- 
basismodel leun~ngen en de vloerbedekking van de cabine zijn qua kleur afgesternd op de stoffen 

Camping "Boogie-Woogie" bekleding. Het dashboard, de bedieningselernenten en het stuurwiel 
zijn in zwart uitgevoerd. 

Bijzondere voorbereidingen - 0.a. voorbewerkt dak met versterking - voor de ombouw tot 
camper Westfalia type I of II door Westfalia, bestuurders- en passagiersstoel in draaibare 
uitvoering, beiden met hoofdsteunen, schuifraam en vliegenhor in de schuifdeur, 12 V stop- 
contact in het dashboard verchroomde wieldoppen, naar wens vervalt de standaard beglazing 
van de woonruimte S 703. 

\ 
Meeruitvoeringen voor transporter-basismodel camping 

Bestelcode 

Slecht-weer-pakket: 
Mistachterlicht, ruitewisser met interval, halogeen mistlampen 

M-pakket 
dagkilorneterteller met tijdklok, rubber stootrand om bumper, achteruitrijlampen 

dagkilometerteller met tijdklok 

afsluitbare benzinetankdop 

afsluitbaar dashboardkastje 

spatlappen achter 

voorruit van tripexglas 

electrische achterruitverwarming 

electrisch aangedreven frisseluchtinstallatie 

radiaalbanden 

automatische 3-punts gordels links en rechts 

anti-verblindingsspiegel 

koplarnpwassysteem 

bekleed dashboard 

halogeen koplampen 

63 Ah accu 

mistachterlamp 

achteruitrijlamp 

sigarettenaansteker met 12 Volt stopcontact 

intervalschakelaar voor de ruitewissers 

2 halogeen mistlampen 

schuifraam met muskietengaas voor het raarn tegenover de schuifdeur 

entbreken van standaardramen in de woonruimte voor inbouw van 5 dubbele ramen bij Westfalia 



Standaard- 8 bekleding van alle wanden zowel van het dak van voor tot achter tapijt op de vloer 
inrichting voor isolatie van wanden, dak en vloer 
alle typen @ gordijnen, die tevens ter verduistering dienen, voor alle ramen 

@ een 12 Volts transistorverlichting 
@ 220 Volt installatie met 1 binnen- en 1 buitenstopcontact 

gasinstallatie met ruimtebesparende tank onder de auto met een vulling van 10 kg 
propaangas of met een polyesterhouder voor een 5 kg propaangasfles in bergruimte 
voor 

@ watervoorziening via een vaste tank met een inhoud van 55 liter met electrische water- 
pomp en afsluitbare vulopening buiten 
keukencombinatie 1 resp. 10 

@ nieuwe ontwikkelde koelkast volgens absorptiesysteem van 45 Itr. op 12Vl220V en op 
gas 1 resp. 10 
2-persoons bank met heupgordels 6 resp. 15 
kleer- en bergkast achter 3 resp. 12 
hangkast onder het 2-persoons bed in het dak 4 met daarbij van achterbereikbare berg- 
ruimte 
kussen op de motorruimte 5 resp. 19 

tB draaitafel voor 8 afrneting 60 x 40 cm 
@ uitzetdak met 2-persoons bed voorvolwassenen en bagageruimte boven cabine 
@ verwarming (systeem Eberspacher) op basis van brandstof met ruimtebesparend aggre- 

gaat onder de bodern 
2e accu met automatische oplaadaansluiting 
dioden-controlesysteem voor watertank en accu's op voorkant van keukencombinatie 

ZitbankBvoor 2 personen met veiligheidsgordels. Voor het maken van het bed de zitbank 
omklappen. Dit biedt samen met het kussen op de motorruimte een 2-persoons bed van 
188 x 120 cm. Brede keukencombinatie @ 87 cm. Aan de zijkant van de keukencombinatie, 
bergruimte @ met watertank 50 Itr. inhoud. Kleer- en bergkast @ met aan de zijkant berg- 
vakjes op de motorruimte. De tafel @ 80 x 40 cm voor de zitbank wordt tijdens de nacht 
zijdelings boven de bergruimte gedraait. 

met kleerkast Bij de uitvoering van type 2 ontbreekt de bij de type 1 aan de zijkant gebouwde bergruimtea. 
achter Daardoor is de zitbank @ ovtr  de gehele breedte van de auto. De ruimte die hierdoor vrijkomt 

tussen de keukencombinatie @ met 71 cm breedte en de zitbank is met een zitplaats gevuld 
@. De ruimte onder deze zitplaats kan als bergruimte begruikt worden. lndien men niet in het 
bezit is van de buitengastank kan deze ruimte ook voor de gasflessen gebruikt worden. 
De brede zitbank heeft 3 heupgordels. In de bergruimte onder de zitbank zijn de 55 Itr. inhoud 
watertank, de afscherming van de warmeluchttoevoer en de 220Volt oplaadaansluiting onder- 
gebracht. De kleerkast @ op de rnotorruimte heeft aan de zijkant een deurtje met daarnaast 
open bergvakjes. De tafel achter is 85 x 45 cm en is tijdens de nacht te demonteren. 
De omgeklapte bank biedt samen met het kussen op de motorruimte een 2-persoons bed 
van 188 cm lengte, breedte voor 160 cm en achter 120 cm. 

met kleerkast Bij de variatie op de type 2 is de kleerkast op de motorruimte weggelaten. Daarvoor staat 
voor achter de bijrijdersstoel een combinatiekasta. Hierdoor is de zitbank over de gehele breedte 

van de auto en verkrijgt met bij het omklappen van de bank een 2-persoons bed van 188 x 
160 cm. De kast is tevens als meeruitvoering voor de type 1 te krijgen en ook voor de reeds 
beschreven type 2 te gebruiken. De kast is van binnenuit en van de schuifdeur zijde te 
openen. lndien noodzakelijk biedt het klapstoeltje aan de zijkant van de kast nog een extra 
zitplaats. Deze kast krimpt de bewegingsvrijheid enigsinds in, maar kan, indien gewenst, 
makkelijk ge- en demonteerd worden. 
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Westfalia Transporter in techniek en detail 

Meer dan 200.000 kopers hebben op zijn voorganger, de VW-type II met een Berlijn of Hel- 
sinki inrichting hun keuze laten vallen. Dit is een uniek succes. 
In de Westfalia Transporter is onze gehele ervaring verwerkt van de voorgaande jaren. 
Tevens zijn ideeen van klanten, nieuwe, modernere materialen en vele nieuwe technische 
snufjes gebruikt. Gebleven is de beproefde inrichting van Westfalia omdat wij overtuigd zijn 
dat er geen economischere en veiligere indeling in deze kampeerauto-klasse bestaat. Het 
betrekken van de cabine biedt nu nog meer wooncomfort en bewegingsvrijheid. 

Onze know-how op het gebied van Campers blijkt duidelijk uit de veiligheid in het interieur. 
Al het meubilair is gemaakt van beproefd triplex - alle gebruikte materialen zijn moeilijk 
brandbaar-alle hoeken en kanten in de woonruimte zijn afgerond en hebben een bekleding 
van PVC-profiel. Veiligheidsgordels op de bank in de woonruimte zijn standaard. Het resul- 
taat: het interieur voldoet niet alleen aan de hoogste Amerikaanse veiligheidseisen, maar ook 
aan de EEG-richtliin 74160lENG voor het inrichten van een auto-interieur. 

Speciaal gekozen carrosseriekleuren zijn afgestemd op de bekledingsdessins in het inte- 
rieur. Het uitzedak doet geen afbreuk aan de fraaie lijn van de carrosserie. De styling van de 
zijkanten en voorkant van de carrosserie wordt bescheiden onderstreept met een Westfalia 
markering. Tot de standaardinrichting hoort tevens een tweede draaitafel die aan de sokkel 
van de bestuurdersstoel is bevestigd. Deze tafel tezamen met de draaibare stoelen geeft 
een extra huiselijk aanblik. Beide stoelen zijn voorzien van hoofdsteunen die met dezelfde 
stof als de inrichting zijn bekleed. 
Bergruimte is ruimschoots aanwezig in de Westfalia Transporter. ledere kubieke centimeter 
is benut. De kleerkast op de motorruimte is van grote afmeting. Mocht u echter meer waarde 
hechten aan bergruimte dan aan bewegingsvrijheid, dan bieden wij u bij de type 2 een 
combinatiekast aan achter de bijrijdersstoel. Nieuwe scharnieren bieden een hoge graad van 
veiligheid en praktisch gebruik. Voorbeeldig voor het grote bedieningsgemak is 0.a. de 
draaitafel. Hierdoor bestaat de mogelijkheid van een snel en zonder problemen opmaken 
van het bed. 

Dat het mogelijk is, zich na een verblijf van dagen - of zelfs wegen - ook met 4 of respectie- 
velijk 5 personen, nog prettig te voelen in een camper van ditformaat is door de verschillende 
versies van de WestfaliaTransporter bewezen. Bij de WestfaliaTransporter is men uitgegaan 
van nieuwe dimensies. Van buiten een van de kleinste -van binnen een van de grootste. 
De bewegingsvrijheid, de bergruimte, het laadvermogen, het aantal zitplaatsen en de 
slaapoppervlakte zijn indrukwekkend. 

Het honderdduizend maal beproefde Westfalia-uitzedak van polyester, nog platter en aero- 
dynamischer dan vroeger. De voor het uitzetdak noodzakelijke dakuitsnede met bij- 
behorende speciale versterkingen worden bij het bouwen van de auto door Volkswagen 
aangebracht. Een nieuw ontworpen uitzet-mechanisme voor en achter garanderen een 
eenvoudige en lichte bediening. Het bed onder het dak voor 2 volwassenen meet 1850 x 
1220 mm. Tijdens het rijden kunnen tussen het bed en het gesloten dak dekens, slaap- 
zakken enz. opgeborgen worden. Ongewijzigd is de praktische bagageruimte op het cabine- 
dak. Met behulp van deals extra verkrijgbare "bagagezak" kunnen hierin ook grote, omvang- 
rijke zaken als een voortent met buizenframe ov bijvoorbeeld vouwfietsen vervoerd worden. 
De stahoogte bij uitgezet dak bedraagt 21 30 - 2550 mm. 

Warmte en kou hebben wenig vat op de temperatuur in de Westfalia Transporter want de 
carrosserie is ge'isoleerd met 25 mm dikke Sillan-platen die beplakt zijn met fineerhout. Voor 
de vloerisolatie in de woonruimte is triplex met daarover een kortpolig synthetisch tapijt 
gebruikt. 

Alle meubels in de woonruimte zijn gemaakt van 6-delig gelijmde multiplex platen van 16 mm 
dik. De buitenkant van de meubels is tegen beschadiging van een kunststof fineerlaag met 
eikenhout-motief voorzien. Alle hoeken zijn afgerond met een zachte bekleding. De ramen 
in de woonruimte zijn voorzien van aluminium gordijnroeden, die door een koof aan het oog 
onttrokken zijn. De ondoorzichtige, makkelijk te onderhouden gordijnen worden aan de 
onderkant door een band op hun plaats gehouden. De standaard gordijnen voor in de 
cabine zijn 's avonds eenvoudig met drukknoppen te bevestigen. De schuimrubbervulling 
van stoelen en bedden hebben een kleurige, synthetische bekleding en zijn eenvoudig 
schoon te houden dankzij een Scotchgard-impregnering. Qua kleur is de bekleding op de 
rest van het ~nterieur afgestemd. 

De keukencombinatie biedt een hoge mate aan comfort. Tweepits gaskookplaat, daarnaast 
een grote spoelbak met electrische waterpomp. Boven de kookplaat bevindt zich een opklap- 
baar blad van roestvrij staal, die bij het koken bescherming tegen spatten biedt en bij het 
afwassen als afdruipplaat kan dienen. In de onderkant van de keukencombinatie bevinden 
zich een schuiflade voor bestek, een grote opbergkast voor potten en pannen en een grote 
koelkast. Met het op de voorkant geplaatste dioden-controlesysteem kunt u te allen tijde de 
watervoorraad en de conditie van de 2e accu aflezen. 

De veiligheid van 
het interieur 

Uitvoering 

Ruimte aanbod 

Uitzetdak 

lsolatie 

Meubels 

Keuken- 
combinatie 

De 45 Itr. grote koelkast werkt op 12 Volt-accu (bijv. tijdens het rijden), op gas of op 220 Volt. Koel kast 
Het bijzondere voordeel is dat hij nog werkt als de auto op een helling staat.D.m.v. een 
gasindikator kan men controleren of de koelkast op gas werkt. 

De watervoorraad voor de keuken wordt bewaard in een vast bevestigde polyester watertank 
met een inhoud van 55 liter. De tank is op ruimtebesparende wijze links voor het motor- 
compartiment ingebouwd en wordt van buitenaf gevuld. De tankdop is afsluitbaar. Om de 
tank te reinigen zit er een grote draaidop aan de tank die in de auto bereikbaar is. 

Het nieuwe verwarmingssysteem van de WestfaliaTransporter, dat in de eerste plaats niet op 
gas werkt, maar onafhankelijk van de automotor op brandstof werkt en ook tijdens het rijden 
aangezet kan worden. Het Eberspacher luchtverwarmingssysteem is ruimtebesparend 
onder de vloer aangebracht. De hete lucht-uitstroomopening is aangebracht aan de voor- 
zijde van de achterbank en zorgt zo voor een optimale luchtcirculatie. 
Maximaal benzineverbruik 0,32 1. per uur. 
De bediening van de verwarming verloopt, traploos verstelbaar,via een thermostaat. De 
electrische aanjager krijgt zijn energie van de standaard ingebouwde dubbele accu. 

Een nieuw systeem van gastoevoer in de vorm van een buiten de auto aangebrachte tank. 
Dit concept is gebaseerd op het feit, dat de verwarming -tot nu toe de grootste gasverbruiker 
-nu op benzine werkt en dat daarom de tankinhoud van 10 kg propaangas voldoende is om 
meerdere maanden te kunnen koken en koelen. Achter een afsluitbare klep op de gastank 
bevinden zich de gasdrukregelaar, vulventiel en vullingsmeter waarop u steeds het gaspeil 
kunt aflezen. De gastank kan bij speciale, gas leverende benzinepompen worden gevuld. 
Een boekje met adressen van deze tankstations in Europa wordt bijgeleverd. Bij extreem 
hoog gasverbruik is het mogelijk de drukregelaar van de tank te nemen en aan een daarnaast 
staande aparte gasfles aan te sluiten. 
Campers met een gastank worden door ons gevuld met 10 kg propaangas afgeleverd. 
Als alternatief is het mogelijk de Westfalia kampeerauto krijgen met een polyester gasfles- 
houder voor 5 kg propaangas. De houder zit bij de Westfalia type 1 in het opbergmeubel voor 
en bij de Westfalia type 2 onder de stoel naast de bestuurder. 

Een beproefde electrische installatie. De standaard dubbele accu, 45 Ah, ingebouwd onder 
de bestuurdersstoel, sorgt voor alle energie als de auto stilstaat: voor de bougie en aanjager 
van de verwarming, de electrische waterpomp, de ventilator van de koelkast, het dioden- 
controlesysteem. Op deze manier wordt de autoaccu volledig gespaard. Het opladen van de 
dubbele accu kan op twee manieren: 1. gedurende het rijden via de dynamo; 2. via een 
standaard aangebracht lichtnet-oplaadaansluiting. Het is in de opbergkast in de achterbank 
ingebouwd. Bij de electrische installatie behoren 220 volt stopcontacten, 1 in de auto en 1 
buiten. 

De volgende kleurencombinaties zijn leverbaar: 

8 bamboegeel (B5B5) Bij de hiernaast genoemde carrosseriekleuren kunt u 
8 ivoor (B9B9) voor de interieurbekleding uit de volgende dessins 
Qb mediumblauw (J5J5) kiezen: 
8 lianengroen (M2M2) Boogie-woogie 'van Dyck' (donkerbruin EN) 
g asuanbruin (T6T6) Boogie-woogie 'Gazelle' (lichtbruin EP) 

Watervoorraad 

Kachel 

Gasvoorraad 

Electrische 
installatie 

Kleuren en 
dessins 

Omdat de kunststofoppervlakken van de meubels altijd in eiken, de binnenkanten van klep- 
pen en deuren, net als de keukenafdekplaat, de tafelbladen en alle wand- en dakbedekkings- 
platen in de tint mat beige zijn uitgevoerd kunt u bij alle andere dessins in het interieur kiezen 
tussen de uitvoeringen 'Van Dyck' en 'Gazelle'. 

De kleuren van de verschillende onderdelen: 

Van Dyck Gazelle 

bekleding donkerbruin met gele, lichtbruin met gele, groene 
groene en blauwe strepen en blauwe strepen 

armleuning donkerbruin uni lichtbruin uni 

gordijnstof donkerbruin uni lichtbruin uni 

2 persoons bed onder dak licht beige lichtbruin uni 

doek van uitzetdak licht beige lichtbruin uni 

tapijt donkerbruin lichtbruin 

Afmetingen en 
gewicht 

Auto-formaat met gesloten uitzetdak: 
lengte 4570 mm breedte 1850 mm hoogte 2050 mm 
Stahoogte bij geopend uitzetdak: 213012550 mm 
Leeggewicht met chauffeur: ca. 1750 kg 
Toelaatbaar totaalgewicht: 2360 kg 

Wijzigingen voorbehouden. 
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