
ОДНЕ АВТО – БАГАТО МОЖЛИВОСТЕЙ 

Чи можливо придбати одразу три автомобілі за ціною одного середнього класу?! Ми 

стверджуємо, що це можливо! 

Що таке «MULTI CAMPER»? 

Це українській старт-ап проект. Його створено, щоб зробити стандартні, міські автомобілі ще 

більш функціональними. До звичайних повсякденних функцій з перевезення пасажирів та вантажів 

ми хочемо додати ще одну — уможливити тимчасове проживання в компактному автомобілі під час 

відпочинку або подорожі у ньому. Майбутнім нашим клієнтам ми пропонуємо рішення, які по 

максимуму допоможуть використовувати простір одного автомобіля і тим самим заощаджувати 

гроші. Вважаємо, що це повинен бути доступний за ціною і своїми споживчими характеристиками 

автомобіль. Мі впевнені, що процес трансформації автомобіля під різні завдання може бути простим 

і швидким, а сам автомобіль більш функціональним. 

«3С» концепція 

Ми винайшли й розробили концепцію «3С – Сamper, Сar, Сargo», завдяки якій компактний 

міський вен може за 10 хвилин трансформуватися в один з 3-х цільових автомобілів: будинок на 

колесах, пасажирський автомобіль або вантажний фургон. 

Для цього проекту ми взяли максимально доступне за ціною і характеристиками шасі - Fiat 

Doblo maxi. Автомобіль дозволив нам найоптимальніше використати кожний міліметр внутрішнього 

простору для реалізації нашої ідеї. Ще одним фактором на користь Fiat Doblo стали низькі 

експлуатаційні витрати й компактні для вена розміри самого автомобіля. На відміну од інших 

аналогів багатофункціональних автомобілів, реалізованих на більш дорогих шасі, в нашій концепції 

пропонуються безкомпромісні рішення з трансформації внутрішнього простору. Все, що треба – це 

встановити або демонтувати в/із кузова автомобіля необхідні для цього модулі, щоб використовувати 

один автомобіль відповідно до цілей кожної конкретної ситуації.. 

Camper 

Зібралися в подорож на власному автомобілі? Чудово! Лише встановіть для цього необхідні 

модулі: 

Кухонний модуль з варильною поверхнею й мийкою. Цей компактний модуль вміщає в 

собі все необхідне обладнання для приготування улюблених страв у дорозі: варильну 

поверхню з однією газовою конфоркою, сталеву мийку, ємності для чистої та брудної води. За 

допомогою універсального кріплення цей модуль швидко кріпиться до спеціальних 

напрямних в підлозі автомобіля.  

А якщо ви забажаєте приготувати страву з «ароматом свіжого повітря», встановіть на модуль 

додаткові ніжки і використовуйте його ззовні авто. Таким чином, робоча висота модуля 

підніметься до звичайних 85 см над рівнем підлоги. 

Холодильник. Щоб приготування продуктів стало можливим, ми також потурбувались про їх 

збереження. Необхідні швидкопсувні продукти можна зберігати у компресорному 

холодильнику об’ємом 18 літрів з робочою температурою від -10 до +15 градусів. А кришка 

цього модуля буде служити робочою поверхнею для приготування їжі 

Шафа й органайзери. Все ще гадаєте, що компактний автомобіль створено тільки для 

нетривалих подорожей? Ми передбачили місця для усього необхідного у подорожі й 



розробили спеціальну шафу, щоб ви могли зберігати у ній свої речі: постільну білизну, 

рушники, куртки й футболки. А якщо шафи буде замало, у вашому розпорядженні ще є 

спеціальні текстильні органайзери, що збільшують простір для зберігання невеликих 

предметів. Відстебніть органайзер і використовуйте його як рюкзак, коли ви відправитеся за 

покупками або на прогулянку. 

Ліжка – їх два. Незважаючи на компактні розміри автомобіля, у ньому можуть виспатися 4 

дорослі людини. Перше ліжко (це єдиний незнімний елемент автомобіля) встановлено у даху, 

що піднімається. Розміри верхнього ліжка становлять 1,15 х 2,00 метри. У складеному стані 

верхнє ліжко не заважає виконувати інші функції автомобіля з перевезення пасажирів або 

вантажу. Підняте разом з дахом ліжко дозволяють стояти в автомобілі у повний зріст дорослій 

людині. Виготовлений із склопластику підйомний дах утворює додатковий простір у 

автомобілі над житловою зоною, захищене від опадів і вітру. 

Друге ліжко — нижнє – надійно прикріплене до напрямних у підлозі і в складеному стані має 

компактні розміри. У розкладеному положенні спальне місце складає 1,10 х 2,00 метри. Це 

ліжко можна автономно використовувати за межами автомобіля як додаткове спальне місце, 

наприклад, у будинку. 

Стіл – мабуть, найпростіший модульний елемент автобудинку, який може бути використаний 

як усередині, так і ззовні автомобіля. А коли у ньому немає необхідності, його прибирають в 

одну із стандартних ніш автомобіля. 

Сидіння водія і пасажира, що розвертаються всередину салону на 180
○
. Вирішуючи цю 

задачу, нам прийшлося приймати виклики, що нам давав автомобіль. Адже перепад рівня 

підлоги між житловим відсіком і «водійською кабіною» складає 350 мм. Ми впоралися з цим 

викликом. Як результат, передні сидіння не тільки розвертаються на 180
○
, але і підводяться на 

достатню висоту, щоб тим, що сидять в передній частині автобудинку, було зручно 

розміститися за столом. 

Звичайно ж, забагато місця в такому компактному автомобілі не буває. Тому ми додатково 

розробили й розмістили додатковий багажний відсік об’ємом 150 літрів і вантажопідйомністю 

300 кг в задній частині під підлогою автомобіля. У нього можна складати кемпінгові крісла, 

спортивний інвентар, додатковий тент і все те, що не вміщується в основне багажне 

відділення. 

 

Car 

Користуйтеся машиною щодня! 

Лише демонтуйте модулі, якими ви не користуватиметеся найближчим часом. Чудові 

експлуатаційні характеристики Fiat Doblo — 5,5 літрів дизельного палива на 100 км у 

міському циклі, компактні розміри автомобіля при довжині 4,76 м й ширині 1,8 м роблять 

його незамінним при щоденних поїздках. Коли вам знадобляться додаткові місця для 

пасажирів, лише встановіть додатковий 3-й ряд сидінь на універсальні направляючі кріплення. 

Таким чином ви збільшите кількість пасажирських місць до 6-ти, враховуючи місце водія, при 

цьому у вас завжди буде досить місця для перевезення вантажу. 

 



Cargo 

Перевезти 1000 кг і 4,2 кубічних метра вантажу – не проблема! 

Демонтуйте все зайве з салону автомобіля. Встановіть сітку безпеки між вантажним відсіком і 

кабіною водія (у комплекті з автомобілем). Та й перевозіть все, що поміститься. 

 

Ціна концепту на базі Fiat Doblo maxi 

Зараз ми займаємося доводочними роботами, щоб наша концепція безвідмовно працювала в 

автомобілі на протязі багатьох років. Через кілька місяців ми представимо вартість для 

серійного автомобіля. 

Контактна інформація: 

З питаннями та за уточненням інформації звертайтесь до Ірини Кассель 

за тел.: +38 057 764 1006, e-mail: iryna_kassel@autocamper.com.ua 

Технічні характеристики: 

Шасі 

Fiat Doblo Maxi 

Двигун: 

тип / об’єм / потужність (к. с.) / клас 

MultiJet/ 1,3/ 75/ Euro5 

MultiJet/ 1,6 Comfort-matic/ 90/ Euro5+ 

MultiJet/ 1,6/ 105/ Euro5+ 

MultiJet/ 2,0/ 135/ Euro5+ 

Колісна база, мм 3105 

Допустима повна маса, кг 2370 

Висота, мм. 2000 

Ширина, мм. 1832 

Довжина, мм. 4756 

Вантажна версія 

Вантажопідйомність, кг 1000 

Об’єм вантажного відсіку, м
3
 4,2 

Сітка безпеки, що відділяє вантажний відсік від кабіни 

водія 
стандарт 

Пасажирська версія 

Кількість пасажирських сидінь, обладнаних 3-х 

точковими ременями безпеки, враховуючи водія 
4 (6-опція) 

mailto:irina_kassel@autocamper.com.ua


 

Автобудинок 

Спальні місця 

Розміри ліжка в підйомному даху, мм 1140*2000 

Протимоскітні сітки в зоні підйомного даху стандарт 

Розміри ліжка, що розкладається, мм 1050*2000 

Житловий простір 

Водійське й пасажирське сидіння в кабіні поворотні, такі, 

що піднімаються при розвороті всередину житлового 

простору стандарт 

Стіл складаний стандарт 

Висувні скриньки для речей під сидіннями 2-го ряду (у 

житловій зоні) стандарт 

Шафа для речей з текстильним органайзером стандарт 

Сумка-органайзер на бокову стінку шафи стандарт 

Сумка-органайзер на бокову панель - 2 шт стандарт 

LED освітлення житлового простору світильники - 4 шт. 

Кухня 

Газова плита з однією конфоркою стандарт 

Мийка 
стандарт 

Газовий балон 4,0 л (Кемпінг-газ) 
стандарт 

Водяний насос 12 В, потужність 14 л / хв. 
стандарт 

Ємність для чистої води, л 15 

Ємність для брудної води, л 15 

Компресорний холодильник 18,0 л, 12/24 В, 

температурний режим від -10 до +18 град. С 
стандарт 

Обладнання 

AGM батарея 80 Ач для обслуговування житлового 

простору стандарт 

2-я AGM батарея 80 Ач для обслуговування житлового 

простору (є обов’язковою за наявності встановленого 

опалювача) опція 

Висувний зовнішній ящик для речей (завантаження 300 

кг.) опція 

Маркіза 2,5 м  опція 

Підйомний дах із склопластику стандарт 

Поперечки на даху для кріплення вантажів (3 шт. Fiat) опція 

Кріплення для 2-х велосипедів опція 

Дизельний автономний опалювач 2 кВт опція 

 


