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Peugeot e-Fixxter XXL

ELEKTRISCH
CAMPERLEVEN
Als je het al niet deed, dan zal een elektrische camper je dwingen tot het relaxed
reizen. Met hoge snelheid over de snelweg razen en kilometers vreten is er niet bij.
Wel krijg je een rustgevend rijcomfort dat uitnodigt tot het ontspannen zoeven over
onbekende wegen. Om het te ervaren, ging Kampeerauto een weekeind op pad met
de gloednieuwe Peugeot e-Fixxter XXL.
TEKST GER ELSKAMP // FOTO’S MARCEL DE JONG, MET DANK AAN CAMPERPARC STEE IN LHEE
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e Peugeot e-Fixxter XXL valt in de
categorie van campers die gebaseerd zijn op minibussen, zoals
de Volkswagen Transporter, Mercedes
Vito, Ford Transit en dergelijke. In dit
geval de elektrisch gemotoriseerde
Peugeot Expert in de lange uitvoering,
die dit jaar op de markt kwam. Dit soort
campers heeft een bescheiden formaat
dat vooral no-nonsense basic kampeerders aanspreekt, die in veel gevallen de
auto ook voor dagelijks gebruik inzetten. Hiervoor is de e-Fixxter XXL op
basis van de Peugeot Expert uitermate
geschikt. Compacte buitenmaten, net
wat smaller dan de alternatieven en toch
veel binnenruimte.
Het rijcomfort van deze Peugeot is hoog.
Het Franse Peugeot-gevoel van lang
geleden komt direct weer boven. De
aandrijving nodigt uit tot rustig rijden,
al was het maar om energie te besparen.
De auto is dan heel stil. Tegen de 100
kilometer per uur begint het windgeruis
van met name het hefdak de overhand
te krijgen.
De auto is voorzien van moderne veiligheidsvoorzieningen, zoals antispin,
dodehoekbewaking, lane departure
warning, park assist, een achteruitrij-

+ Zonder fossiele brandstof
+ Prima bed
+ Goede rijeigenschappen

– Gedwongen pauzes om
te laden
– Verduistering ontbreekt
– Geen adaptieve
cruisecontrol

camera, cruisecontrol et cetera. Adaptieve cruisecontrol ontbreekt helaas.
Andere opties in de gereden camper zijn
lichtmetalen wielen van 17 inch, passagiers- en zijairbags, climate control,
keyless entry en start, xenon koplampen, DAB+-radio, metallic lak, trekhaak,
zonnepaneel, laadkabel en een in de
kleur van de auto gespoten dak.

Gespreid bedje

Het onderscheidende element van de
camperinbouw van CamperfiXX is de
achterbank, die voor het slapen wordt
omgetoverd tot een riant bed. Het achterste gedeelte van het bed is vast en

bevindt zich achter in de auto. Een groot
voordeel ten opzichte van de alternatieven is dat de e-Fixxter-bedbank niet
op rails is bevestigd. Zo heb je geen last
van vervuiling van de rails waardoor de
bank op den duur vast komt te zitten.
De bank staat vast, maar is met een vernuftig klap- en schuifsysteem met veren
en handgrepen om te toveren in een vlak
bed, dat met de naastliggende bedverbreders de riante afmetingen krijgt van
198 bij 135 centimeter. Rol er de op het
achterste vaste beddeel bewaarde topper
en beddengoed overheen en je bedje is
gespreid.
Het uit- en opklappen van de bedbank
vereist wel enige gewenning. De bank
biedt in de rijstand goedgekeurde plaatsen aan twee personen met driepuntsveiligheidsgordels.

Verduistering

Met een laadvloer van 280 bij 120 centimeter heb je flink wat ruimte achter de
voorstoelen. Met het bed naar achteren
in de rijstand en de passagiersstoel
gedraaid, kun je heel relaxed met de
benen languit zitten met een vloeroppervlak van ongeveer anderhalve vierkante meter. De schuifdeur biedt een
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De huishoudaccu
zit onder de motorkap.

Niet lomp en groot, maar
wel alles aan boord
voor een eenvoudige
kampeervakantie
Diesel gaat plaatsmaken

Nu de emissie-eisen aan diesels ook voor
campers steeds strenger worden, moeten
camperbouwers op zoek naar duurzame
alternatieven. Dit in navolging van fabrikanten van basisauto’s, die mondjesmaat
elektrisch aangedreven versies van hun
bedrijfsauto’s op de markt brengen. Dat
kan met een groot accupakket, maar ook
met een waterstofbrandstofcel of een
combinatie hiervan. Gewicht speelt hierbij
uiteraard ook een rol. Voor grote campers
is elektrische aandrijving mede hierdoor
nog een probleem, maar voor een compacte camper komt dit binnen handbereik.

Onder het bed is
ruimte voor bagage.

ruime toegang. Met het dak naar beneden heb je een binnenhoogte van 145
centimeter. Met het hefdak opengeklapt
is de stahoogte minimaal 190 centimeter. Daglicht is er genoeg door de twee
zijruiten en de cabineruiten.
In de bekeken camper is er geen verduistering aanwezig, wat wel een gemis
is bij het slapen. Verduisterings- of
isolatiefolie of de aanschaf van het
optionele gordijnenpakket is een oplossing. Vier dimbare ledlampen zorgen
voor voldoende avondverlichting. De
binnenwanden zijn geheel met plezierig
aanvoelend vilt bekleed. De wanden zijn

Camperbouwer CamperfiXX in het Friese
Sint Jacobiparochie bouwt allerlei bedrijfsbusjes om tot camper en met de komst
van de elektrische bestelauto’s ontstond
de gedachte te pionieren met een elektrische camper. De Peugeot e-Fixxter XXL is
hiervan het resultaat, een van de eerste
e-campers die verkrijgbaar is en vooralsnog samen met de e-Fixxter de enige vierpersoons e-camper.
CamperfiXX heeft de bouw uitbesteed aan
VDL in Venlo en brengt de wagen samen
met Peugeotdealer Haaima in Leeuwarden
op de markt.

waar nodig met schapenwol geïsoleerd.
De vloer is voorzien van een acht millimeter dikke, isolerende, gladde kunststof vloerbedekking, die zelfs met blote
voeten niet koud aanvoelt.

Basic uitstraling

Verwarming is er standaard niet. Wel is
het mogelijk om via de app MyPeugeot
de standverwarming en -airco van de
auto in te schakelen. Zo wordt tegelijk ook de tractieaccu meeverwarmd,
wat de capaciteit bij vertrek ten goede
komt. Wel kan de camper in dat geval
maar beter aan de laadpaal staan, want
anders gaat het gebruik van de verwarming ten koste van het rijbereik.
De kastjes aan de linkerzijwand bieden
flink wat ruimte om kleding en huisraad
op te bergen. De lange kasten naast de
keuken hebben praktische schuifdeurtjes. Boven de koelkast is een uitschuifbaar tafeltje van bescheiden afmetingen.
Optioneel kan er ook een tafelblad tussen de voorstoel en achterbank worden
opgehangen, met een uitklapbare steun
in het midden. Onder de bank bevindt
zich nog een flinke la voor bagage.
Alle meubels zijn gemaakt van geverfd
multiplex en bieden een naturel en
basic uitstraling. In de achterbak achter
de twee openslaande deuren is onder
het vaste deel van de bedbank nog een
laadruimte, die voldoende plaats biedt
aan een kampeertafel met stoelen.

Het klapbed als achterbank,
met de kastenwand en keuken.

Het keukentje bevat een tweepitsgaskookplaat, voor niet al te grote pannen.
Een wasbakje met kraan krijgt koud
water uit de jerrycan van 12,5 liter, die
in een onderkastje staat. Daar staan ook
twee vuilwatertankjes van 5 liter, optioneel te vervangen door een afvoerpijpje
naar buiten. Ook in het kastje zit achter
een luikje een Campingaz-tankje van
1,8 liter. De Dometic-compressorkoelkast van 42 liter werkt op de 12V-huishoudaccu. Zonder bijladen houdt de
koelkast het hier anderhalve dag op vol.
Er is voor de liefhebber voorzien in een
luik met bergruimte voor een optioneel
Porta-Potti-toilet.

Walstroomkabel

De elektrische systemen van de auto en
de camperinbouw zijn volledig gescheiden. De elektrische voorzieningen in de
camper maken dus geen gebruik van
de tractieaccu, maar van een onder de
motorkap ingebouwde huishoudaccu
van 90 Ah. Het op het hefdak aangebrachte optionele zonnepaneel laadt
deze accu bij. Tijdens het rijden wordt
de huishoudaccu ook bijgeladen via de
12V-boordinstallatie van de auto, via
een scheidingsrelais. Via de camperwalstroomaansluiting van 230 volt wordt
de huishoudaccu ook bijgeladen. Alleen
als de walstroomkabel is aangesloten,
is er in de camper 230 volt beschikbaar.
De accumonitor toont de restcapaciteit

Met een paar ingrepen
verandert de bank in een bed.

van de huishoudaccu. Ook heeft de
wagen twee USB-poorten.
Kortom: de Peugeot e-Fixxter XXL is
een zeer comfortabele reiswagen, die
ook geschikt is voor dagelijks gebruik.
Niet lomp en groot en toch met alles aan
boord voor een eenvoudige kampeervakantie. De elektrische aandrijving staat
voor hoog rijcomfort, maar heeft ook wel

Rijbereik

beperkingen die deze technologie nog
met zich meebrengt. Voor de petrolheads
is er ook nog altijd een dieselversie verkrijgbaar en voor wie de XXL een maatje
te groot is, is er de 35 centimeter kortere
e-Fixxter.

Net als bij elektrische personenauto’s is
het compromis tussen het beperken van
het gewicht van de accu’s en het bereik van
het voertuig bepalend voor de gebruiksmogelijkheden. Dit is bij de e-Fixxter XXL dik in
orde. Met een WLTP-bereik van 330 kilometer en een tijdens het proefcamperweekeinde bevestigde gemiddelde verbruik van
29,1 kWh op 100 kilometer haalt de Peugeot
een praktische actieradius van 250 kilometer. Dit is uiteraard wel afhankelijk van het
gebruik, de belading, de rijstijl en de temperatuur. Met een op de weegbrug gecontroleerd leeggewicht van 2.540 kilogram is
er in de e-Fixxter XXL nog ruimte voor 505
kilogram aan spullen, voorraden en inzittenden. Dit moet voldoende zijn voor het
reizen met twee personen met bagage en
bijvoorbeeld twee fietsen achter op de trekhaak. De optioneel leverbare trekhaak is

www.nkc.nl > NKC TV >
Peugeot e-Fixxter XXL.

overigens geschikt voor het trekken van een
aanhangwagen tot 1.000 kilogram. Zowel
het meenemen van fietsen als het trekken
van een aanhangwagen zullen het rijbereik
ongetwijfeld wel flink beperken.
Het bereik op een batterijlading bepaalt
voor gebruikers van een e-camper in
belangrijke mate het reisritme. Je moet de
rit om de 250 kilometer onderbreken voor
een laadpauze. In Europa zijn er inmiddels
27 duizend snellaadpalen, vrijwel allemaal
langs de snelweg.
Tref je er een, dan kun je na drie kwartier
aan de paal staan met een lading van 80
procent verder voor de volgende 200 kilometer. Bij een lader van 11 of 22 kW moet
je rekenen op een pauze van ongeveer
vier uur, mogelijk te combineren met het
bezoeken van een stad of een toeristische
attractie.
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Specificaties

Het zonnepaneel op
het hefdak is optioneel.

Merk en type
Basisauto
Motor
Vermogen/koppel
Tractiebatterij
Snelladen
WLTP-actieradius
Wielbasis
Maten (lxbxh)

Peugeot e-Fixxter XXL
Peugeot e-Expert Long
Elektrisch
100 kW (136 pk) / 260 Nm
75 kWh, lithium-ion
maximaal 100 kW, ca. 45 min tot 80%
330 km
328 cm
530 x 192 x 198 cm

GEWICHTEN
Rijklaargewicht
2.640 kg
Maximaal gewicht 3.045 kg

Laden kan
in 45 minuten.

Regelmatig pauze

Het beste plan je niet te ver van de overnachtingsbestemming
een laadpauze aan een snellader en ga je met een geladen auto
naar de overnachtingsplaats, zodat je de volgende dag weer even
verder kunt. Zorgvuldig plannen van de af te leggen route en de
laadlocaties en laadpauzes zijn dus essentieel voor het reizen met
een elektrische camper. Zoals vele camperaars al lang ontdekt hebben, maak je dan van het reizen al een vakantie, door niet te lange
afstanden af te leggen en regelmatig een laadpauze te nemen.
Op camperplaatsen en campings wordt vooralsnog nauwelijks
voorzien in een laadmogelijkheid voor elektrische auto’s. Theoretisch kun je met de 230V-walstroomaansluiting van 10 ampère de
camper ook bijladen, mits de beheerder van de camping of camperplaats dit toestaat. Dit kan dan zo’n 36 uur in beslag nemen. Tijdens
de driedaagse proeftocht bleek dat beheerders van zowel een camping als een camperplaats er geen bezwaar tegen gehad zouden
hebben als de camper voor dit doel aan de laadpaal zou gaan. Het
argument: we hebben toch stroom van zonnepanelen. Dus vragen
kan altijd, maar reken er niet op.

VOORZIENINGEN
Schoon water
Vuil water
Huishoudaccu
Gasfles
Verwarming

12,5 liter
10 liter
90 Ah
1,8 kg Campingaz
standverwarming auto,
kachel optioneel

ZITTEN EN SLAPEN
Zitplaatsen cabine
Passagiers
Slaapplaatsen
Bedmaat

2 personen
2 personen, optioneel 3
2 + 2 in optioneel hefdakbed
198 x 135 cm

KEUKEN
Kookplaat
Koelkast
Toilet

2-pits
Dometic 42 liter, compressor, 12 V
optioneel, Porta Potti

PRIJZEN
Standaardversie
€ 76.995
Bekeken versie
€ 82.900
Garantie 3 jaar Peugeot-garantie, 3 jaar opbouw, 8 jaar of
160.000 km op het batterijpakket
Houderschapsbelasting geen
Verzekering NKC Camperverzekering, € 1.113 per jaar,
WA + uitgebreid casco op basis van 80% no-claimkorting,
inclusief 21% assurantiebelasting
Dealer Haaima Hylkema
Website www.fixxter.nl, www.haaimahylkema.nl

