
CUV

MEER RUIMTE
VOOR EIGEN

REGELS.

De 630 MEG [OUTLAW] is de eerste productie CUV wereldwijd, waar jij en jouw  
hobby na het werk veel plezier van beleven. ’s Nachts ben je dankzij de gas- 
dicht afsluitbare garage achterin gescheiden van je motor, overdag brengt  
hij je zeker en veilig naar jouw volgende avontuur.

Meer informatie vind je hier: www.weinsberg.com/outlaw

NU VANAF
€ 48.765,–*

CaraBus / CaraTour met gasdicht afsluitbare garage achterin.

630 MEG



In de praktische opbergvakken in de garage 
achterin kan je alles wat je de volgende dag 
nodig hebt opbergen.

Ook op de zijwand bevinden zich
sjorogen, voor absolute veiligheid.

Met praktische sjorogen en beugels worden
jouw fietsen in de garage achterin volledig 
veilig tegen ongevallen gestald.

ENORME RUIMTE 
IN DE GAR AGE ACHTERIN.

Hier kun je veel meer inpakken dan  
alleen een fiets.

De oprijplaat  
is in de garage  
geïnstalleerd
om ruimte te 
besparen.

GAAT OVERAL MEE 
NAAR TOE. WAAR 
JE OOK HEEN WILT.

 Sterke punten / Garage achterin

In de [OUTLAW] heb  
je genoeg ruimte om 
 je motorfiets veilig  

op te bergen.

In de [OUTLAW] kunnen
maximaal vier fietsen veilig

worden opgeborgen.

In de [OUTLAW] is achterin
genoeg ruimte voor jouw

mobiele werkplaats.

Een optioneel extra
bed is mogelijk in de

garage achterin.

CUV2

optioneel
extra bed

standaard
bed achterin



CaraView Van binnen
bekijken

Wie overdag werkt, verdient ’s  
nachts een speciaal slaapcomfort.

Altijd fris blijven.
Geen probleem 
met badkamer 
aan boord.

Tweepersoons  
bed in de lengte
Groot slaapoppervlak boven- 
in. Beneden de apparatuur 
in de gasdicht afsluitbare 
garage, boven oneindig veel 
ruimte om heerlijk te relaxen 
na een intensieve dag.

JE FAVORIETE FIETS 
DIREC T ACHTER DE DEUR.

Gezelligheid komt in de comfortabele
dinette niets te kort.

Praktische doorgang: 
vanuit het woongedeelte 
heb je via de gasdicht
afsluitbare deur toegang 
tot de garage achterin.

Meer informatie vind je in  
de CUV-catalogus vanaf  
pagina 40 of online op:
weinsberg.com/outlaw

 Woonruimte

Ook verkrijgbaar als CaraTour

in cool grijs.
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@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

@robertscharl
#teamWEINSBERG

Robert Scharl. De gepassioneerde en 
snelle enduro rijder houdt van de  

[OUTLAW] vooral van de unieke combina-
tie van garage en thuis op wielen.

Manuel Lettenbichler. wereldkampioen 
enduro super series 2019 is telkens weer 

onder de indruk van de eenvoudige bediening 
van de [OUTLAW] tijdens zijn ritten.

STANDA ARD 
AVONTUURLIJKE METGEZEL

De CaraBus/CaraTour 630 MEG  
[OUTLAW] is de eerste productie  
CUV wereldwijd die na het werk 

 perfect uitgerust is voor het vervoe-
ren van jouw motoren. ’s Nachts be-

vindt jouw motor zich in een gasdicht 
afgesloten garage achterin, overdag 
brengt de [OUTLAW] jouw snel en  
veilig naar het volgende avontuur!
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630 MEG

Technische gegevens 630 MEG

Totale lengte (cm) 636
Breedte cm (buiten/binnen) 205 / 187
Hoogte cm (buiten/binnen) 282 / 218
Massa ledig gewicht voertuig (kg) 2.810
Rijklaargewicht (kg) 2.980
Toegestane maximum massa (kg) 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) 520
Aanhanger gewicht (kg) 2.500
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4
Slaapplaatsen tot 3

Highlights 

Ruimte boven het bed (boven het matras) ca. 59 cm
Bedbreedte ca. 170 cm
Bed in de lengte rechts ca. 206 cm
Bed in de lengte links ca. 193 cm
Laadbreedte tussen de wielkasten ca. 137,5 cm
Laadhoogte ca. 148 cm
Laaddiepte rechterkant ca. 229 cm
Laaddiepte linkerkant ca. 217 cm

DE STANDAARDUIT-
VOERING EN TECH- 
NISCHE GEGEVENS  

VIND JE IN DE

PRIJSLIJST  
VAN WEINSBERG 

CUV 2021

CaraBus en CaraTour
630 MEG

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.
*  De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting 

over de toegevoegde waarde en, indien van toepassing, andere wettelijk voorgeschreven berekeningsfactoren of belastingen, die ook 
afzonderlijk kunnen worden vermeld. De prijzen zijn (afhankelijk van het land) exclusief de kosten voor registratiedocumenten, levering 
en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.   
 
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover 
deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben.
 
Let ook op de informatie in de actuele WEINSBERG prijslijst 2021, in het bijzonder met betrekking tot gewichten, laadmogelijkheden en 
toleranties, alsmede de informatie over de standaarduitrusting (met inbegrip van de gewichtsspecificaties)
 
Drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden. Overeenkomstig de afbeeldingen. Raadpleeg jouw WEINSBERG dealer voor meer informatie. 
Verandering in constructie en uitvoering, na het in druk gaan van deze flyer, in het bijzonder in het kader van wettelijke bepalingen blijven
voorbehouden.

configurator.weinsberg.comNIEUW: Configureer jouw CUV nu op:

Consumentenprijs all in          vanaf 48.765 €

187 cm

148 cm


