NAVIGATIE MET DE APP

Smartphone op het dashboard

NAVIGEREN
PER APP
De weg zoeken met de camper kan met een ingebouwd of een
los navigatieapparaat, maar ook met een app op een smart
phone of tablet. Twee zijn er speciaal voor campers. Doen zij
wat ze beloven?
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Sygic

naar Copilot. Naar Sygic blijkt dat nagenoeg niet te doen. Beide programma’s
bieden geen gebruiksvriendelijke optie
om een groot POI-bestand als dat van
Campercontact op te nemen.

Onderdoorgangen

eel camperaars gebruiken Apple
Kaarten, Google Maps of andere
navigatieapps, die veelal goedkoop
of zelfs gratis zijn. Ze bieden goed kaartmateriaal en geven actuele verkeersinformatie als de databundel daarvoor
toereikend is. Twee ervan zijn leverbaar
in speciale versies voor campers: de
Caravan Camper Europe van Sygic
Truck Navigation en de Copilot Caravan
Europe.
De app van Sygic kan navigeren voor
één camper, waarvan afmetingen en
massa simpel te wijzigen zijn. De app

van Copilot kan dat voor een willekeurig
aantal zelf te definiëren campers, auto’s
en motoren, inclusief routevoorkeuren.

Nagenoeg niet te doen

In zowel Copilot als Sygic kunnen simpele routes via tussenstops worden
gemaakt. Het invoeren van routes met
universele extensies zoals .gpx kan met
het conversieprogramma ITN Convertor

Bij een test blijken beide apps niet feilloos te werken. Bij twee onderdoorgangen van 2,8 en 2,7 meter leiden ze ook
de grootste campers door de tunneltjes.
Ze reageren overigens wel perfect op de
provinciale weg over de oude IJsselbrug
in Zutphen, waarvoor een hoogtebeperking geldt van 3,1 meter en die verboden is voor vrachtauto’s. Alleen campers
tot 3,1 meter hoog worden over de brug
geleid.

Sygic heeft de versie Caravan
Camper Europe van de app
Sygic Truck Navigation. Het is
een lifetime licentie met drie
jaar kaartupdates. De route
wordt aangepast op de maten
en het gewicht van de camper. De app bevat veel POI’s,
waaronder veel campings. De
kaarten zijn van heel Europa per
land of regio te downloaden.
Ook voor andere werelddelen
zijn kaarten te koop. De app
kost 79,99 euro.

Route-opties en navigatie
met de app Sygic Caravan
Camper Europe.

Copilot

Copilot levert de app Caravan Europe, specifiek voor campers. Het is een
lifetime licentie met zelfs lifetime kaartupdates. De app kan van meerdere
voertuigen een bestandje met afmetingen en gewicht in het geheugen
opnemen. Ook hier zijn kaarten te downloaden van heel Europa. Kaarten
van andere werelddelen zijn ook te koop. De app kost 59,99 euro.

Bij een test bij onderdoorgangen blijken
beide apps niet feilloos te werken

Route-opties en navigatie
met de app Copilot Caravan
Europe.

Bij tunneltjes reageren de
apps niet feilloos.
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Keren voor een tunnel
is soms lastig.
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NAVIGATIE MET DE APP

NIEUW
BEELD VOLGT

Rechtdoor of rechtsaf
naar het modderige zandpad?

De volgende test is een bestemming
aan een weg waar een breedtebeperking
geldt van 2,3 meter, echter uitgezonderd
bestemmingsverkeer. Sygic kiest desondanks voor een route over een modderig
zandpad, dat totaal ongeschikt is voor
een camper. Copilot kent de uitzondering voor bestemmingsverkeer en voert
alle campers netjes naar deze bestemming.

Alternatieve route

Anders gaat het op een dijkweg met ook
een breedtebeperking tot 2,3 meter.
Sygic leidt een bredere camper over dit
weggetje naar een bestemming aan de
dijk. Voor een bestemming verderop
kiest de app netjes voor een omweg.
Copilot weert iedere camper van de
smalle dijkweg, ook als deze maar twee
meter breed is. De app geeft voor de
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beperking een waarschuwing en zoekt
een alternatieve route, met de minste
meters over deze dijkweg.
Op een smalle brug geldt een toegestane
breedte van 2,1 meter en een m
 aximale
aslast van 2,7 ton. Sygic laat geen
enkele camper over de brug rijden. Wel
alle voertuigen die Sygic bestelwagen
en auto noemt. Copilot voert smallere
campers over de brug en leidt te brede
campers netjes om.

Fictief voertuig

Beide apps houden rekening met het
totaalgewicht van de camper, maar naar
de aslast wordt niet gevraagd. Hierdoor
laten beide apps een fictief voertuig van
6 ton en 2,09 meter breed wel op de
brug toe.
Zoals met de meeste navigatieapps is
het met de speciale camperversies prima

Zo min mogelijk
kilometers over de dijkweg.

navigeren. Maar het blijft oppassen,
want ze zijn bepaald niet feilloos.

In het kort

Sygic Caravan Camper Europe
www.sygic.com
Copilot Caravan Europe
www.copilotgps.com
Bij het ter perse gaan van deze
editie van Kampeerauto, bleek
dat Copilot is overgenomen door
Trimble Maps. De camperversie is
daarbij opgenomen in de standaard
Copilot.
Kijk voor een uitgebreid overzicht
op www.nkc.nl > Advies > Techniek >
Accessoires > Accesoires - Navigatie.
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