
TECHNISCHE  SPECIFICATIES
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2,8 m bovenkant bus
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dissel  1,1 m

De ME bus kan prima stand alone staan,  
alles is in de bus aanwezig!

Koelaanhanger
(2,50 x 1,30 x 2 m)

FESTIVAL AFMETINGEN 9 METER BREED EN 
6 METER DIEP (INCL. KOELAANHANGER, BUS, 
BBQ AANHANGWAGEN, BUITENKEUKEN)
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TECHNISCHE  SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS BUS
Gewicht       4.800 kg 

Kenteken      BH-PZ-82

Afmetingen      510 x 220 x 280 cm

Afmeting incl banner      350 cm hoog 

Afmeting incl sateprikker/vlag    600 cm hoog

Met ramen en deuren open     600 x 300 cm

Incl buitenkeuken (party)tent     700 x 600 cm

BBQ aanhangwagen     250 x 110 x 250 (300 x 300 cm, plus bus 900 x 300 cm)

Losse BBQ (diverse afmetingen) met werktafel  300 x 300 cm (eventueel inclusief partytent)

GAS
2x gekeurde LPG gas tanks onder de auto (2 x 40 liter). Hiermee verwarm ik 2 x bain marie en 2 x grill platen 

van 40 x 60 cm, buiten BBQ en eventueel BBQ aanhangwagen. Indien dat te weinig is wordt het aangevuld 

met gasflessen die buiten staan. Ik heb zelf een kleine hoeveelheid warm water bij en afvalwater wordt 

opgevangen.

Ik heb een echte oude ME-bus die ik heb omgebouwd tot een foodtruck. In deze ME foodtruck kan 

ik koken en voor festivals gebruik ik hem als doorgeefluik. Ik kan de truck op verschillende manieren 

opbouwen. De foodtruck is sowieso een echte eyecatcher. Mijn bus is gekeurd en de inrichting is gemaakt 

conform de laatste eisen zowel technisch als hygiënisch. Ik heb mijn diploma’s HAACP en Allergenen en 

ook heb ik mijn AED en EHBO diploma.

STROOM
Koelkast klein       125W*

Koelkast dubbel     220W*

Elektrische grillplaten, 2 stuks van    2000W

Elektrische Bain Marie, 2 stuks van   1200W

Warm water boiler      850W*

Oven       3000W*

Gekoeld water      110W

Lampen, muziek, oplaad    1000W*

Koelaanhanger      800W

*Voor feestjes heb ik 2 aparte groepen nodig (2x 220W) bijvoorbeeld de stekker van de wasmachine en de 

droger. Ík heb geen water aansluiting nodig en neem alle rotzooi weer mee terug. Voor festivals heb ik 

1x 16 of 1x 32A kracht nodig en water (ergens in de buurt).

Onze bus is goedgekeurd door de  
Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit (NVWA)


