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MATKALLA

CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]

SINUN LOMASI!
ELÄMÄN IHANIA UUSIA
MAHDOLLISUUKSIA!

WEINSBERG tekee lomastasi elämyksen, matkalle lähdöstä aina kotiinpaluuhetkeen
asti. Se on seuralaisesi seikkailuissa – yksilöllisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi suunniteltu.
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Klassisesti muotoiltu CUV

Modernin rennosti muotoiltu CUV

Ulkomitoiltaan kompakti CaraBus on huikea
CUV varustukseltaan, ulkomuodoltaan ja
käyttömukavuudeltaan. Tämä WEINSBERG CUV
selviytyy kapeista teistä leikiten ja vakuuttaa
hienostuneilla sisätiloillaan. Monipuoliset
varusteluvaihtoehdot ja innovatiiviset
yksityiskohdat takaavat kaikilta osin
miellyttävän lomaelämyksen.
Tyyliä kaikille teille.

Rento CaraTour on myös urheilullinen. Erinomaisella ajodynamiikallaan WEINSBERG-CUV
tekee jokaisesta matkasta elämyksen ja se on
aina valmis uusiin seikkailuihin. Käyttöä varten
suunnitellut ainutlaatuiset tilat tarjoavat runsaasti tilaa ja vakuuttavat monilla nerokkailla
yksityiskohdilla.
Rennosti tien päällä.

CaraBus

www.weinsberg.com/carabus

Tiedot

Pohjaratkaisuja:
Makuupaikkoja:
Pituus:
Enimmäiskantavuus:

8
enintään 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

Esitteen ajoneuvot tiedot saattavat sisältää lisävarusteita.
Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet.
Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi
ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
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CaraTour

www.weinsberg.com/caratour

Tiedot

Pohjaratkaisuja:
Makuupaikkoja:
Pituus:
Enimmäiskantavuus:

8
enintään 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

PÄÄKIRJOITUS

40

CaraBus / CaraTour

Nauti lomastasi
WEINSBERG-CUV:n
kanssa.
Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia
puolia itsestäsi ja WEINSBERGistäsi.
Oli matkakumppaninasi sitten
CaraBus, CaraTour tai [OUTLAW],
me jaamme innostuksesi aiheet ja

Kaasutiiviillä takatallilla v
arustettu CUV-retkeilyauto
630 MEG [OUTLAW] on maailman
ensimmäinen sarjavalmisteinen retkeilyauto,
joka ottaa kyytiinsä myös rakkaan harrastuksesi.
Kaasutiiviissä takatallissa ajoneuvosi kulkee
kätevästi ja turvallisesti mukana, valmiina
uusiin seikkailuihin.
Sarjavalmisteinen kumppanisi
kaikkiin seikkailuihin.

olemme mukana alusta asti toteuttamassa toiveitasi. Voit aistia sen
jokaisena lomapäivänäsi.

www.weinsberg.com/outlaw

Liity mukaan:

Tiedot

#teamWEINSBERG

Pohjaratkaisuja:
Makuupaikkoja:
Pituus:
Enimmäiskantavuus:

1
enintään 3
6,36 m

Kirjoitamme yhdessä
matkakertomuksia!

520 kg

CaraView
Tutustu mieleiseen
ajoneuvoosi
vielä paremmin.

Konfiguraattori
Ajoneuvon konfiguraattorilla
voit varustella WEINSBERG
-ajoneuvosi henkilökohtasten
mieltymystesi mukaan Katso.

Ajoneuvoopastaja
Opastaa sinua kysymysten
avulla löytämään Sinulle
parhaan ajoneuvon.

layoutfinder.weinberg.com

Sisäpiirin tietoa
Yksityiskohtaiset lisätiedot
mieleisestäsi ajoneuvosta.
weinsberg.com/fi-fi

configurator.weinsberg.com
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Mikä tekee retkeilyautoistamme erityisiä?
Lukuisten yksityiskohtien kokonaisuus.

WEINSBERG-DNA. Kuulostaa ainutlaatuiselta. Ja sitä se myös on. Me
emme valmista pakettiautosta retkeilyautoa, vaan alusta alkaen matkailukäyttöön suunnitellun CUV:n ammattitaidolla. Ammattitaito näkyy
CUV-retkeilyautossa niin pienimmässäkin yksityiskohdassa kuin suurissa säilytystiloissa. Weinsberg CUV:n talviominaisuudet ovat ylivertaiset. Auton eristys, ilmankierto sisällä kalusteiden takana sekä sisäkondenssin esto poikkeaa kaikista muista retkeilyautoista. Autossa on
monikerrospohja. Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa ei
aina näy heti silmään, mutta sen aistii konkreettisesti. Mutta sen aistii
jokaisella matkalla.

Lisävarusteena saatavat
Active Line-kangasverhoilut
ovat helppohoitoisia, kestäviä,
hengittäviä, ihoystävällisiä
IT YISTÄ
ja antibakteerisia, ja
R
E
Kaikki
niillä on Ökotexkankaat ovat
sertifiointi!
Oeko-Tex 100
-sertifioituja

Stefan Kreuz, tuotepäällikkö
50 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:
Käytännöllisesti sijoitetut hyllyt ja
LED-kosketusvalaisimet.

Ruokailuryhmän penkki. Uusissa
istuinpehmusteissa on mukavuustoiminto ja enemmän istuinsyvyyttä.

Mukavuutta ja terveyttä
Sivuseinien hengittävä kangasverhoilu kerää ja luovuttaa
kosteutta, mikä vähentää kondenssiveden muodostumista
muihin mallistoihin verrattuna esimerkiksi talvella tai
laitettaessa ruokaa ikkunat suljettuina. Seinien kangasverhoilu on paitsi käytännöllinen, myös kauniin näköinen!

Lämmityskonsepti.
Parhainta lämmönjakautumista ajatellen
lämmityssuuttimet on sijoitettu keskeiselle
paikalle ruokailuryhmän alle.
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CUV-DNA

Lisävarusteena
saatava EvoPoreHRCpatja. Takaa hyvät unet
retkeilyautomallistojen
suurimmalla makuualalla.

Tilaa säästämällä lisää tilaa.
Ylös nostettava sälepohja tuo lisätilaa
tavaratilaan, kun on kuljetettava
suurempia tavaroita.

Kiskojärjestelmä.
Yläkaappien läpikulkeva
kiskojärjestelmä lisää
lujuutta.

Täysmetalliset kahvat
kääntölukituksella.
Selkeä muotoilu
ja kestävä rakenne.

Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Vankka ja kestävä.
CPL-pinta huolehtii siitä, että
pöytä- ja työtasot kestävät
kaikkea normaaliin elämään
liittyvää kulutusta.

Michael Flöring, puuseppä
38 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:
Mittatarkka työstö.

Pyöristetyt kulmat. Vähentävät
loukkaantumisvaaraa kalusteiden reunoissa
ja tuovat myös lisää tilaa.

Laadukkaasti työstetyt kalusteet
Kiinnityslenkeillä
varustettu
tasainen
tavaratilan
lattia. Takatilassa
on 4 auton lattiaan
kiinnitettyä
kiinnityslenkkiä.

CUV:n kohdalla tehokas tilankäyttö on kaiken A ja O, täysrunkojen
mittatarkasta työstöstä tarkkoihin yksityiskohtiin, kuten sarjavalmisteiseen kiinnityslenkeillä varustettuun tasaiseen tavaratilan
lattiaan ja pyöristettyihin kulmiin. Jokaisen WEINSBERG-CUV:n
kohdalla täyttyy ratkaiseva laatukriteeri: käsityö.
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Michael Gründinger,tuotekehittelijä
35 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:
Helppokäyttöinen LED-käyttölaite.

BWT – BESTCAMP -vedensuodatusjärjestelmä. suodattaa erittäin tehokkaasti mikro-organismit vedestä. >> sivu 60

Ajoneuvotekniikka
ja energiansyöttö
Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan matkakokemuksen. Siksi valitsemme yhteistyökumppanimme äärimmäisen huolellisesti ja käytämme
ainoastaan osia, jotka vakuuttavat meidät kaikilta
osin. Tästä esimerkkinä on Truma-iNet-järjestelmä.
Laatu puhuu puolestaan, käytännöllisellä sovelluksella voidaan ohjata lämmitystä helposti sekä
valvoa jäljelläolevaa kaasun määrää.

Latauksentehostin. Asuntoosan akun nopea ja tehokas
lataus moottorin käydessä.

LED-valaistus. Sähköä säästävä,
osin kosketustoiminnolla varustettu
LED-valaistus koko ajoneuvossa.

Kaasunsyöttö

Lämmitysjärjestelmät

Jopa 24“ LED-TV (lisävarusteena
saatava TV-paketti).
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CUV-DNA

Keskeiselle paikalle sijoitettu
LED-käyttölaite. Veden määrä ja
elektronisten osien virransyöttö aina
helposti tarkistettavissa.always in view.

Truma-iNet-järjestelmä.
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen
avulla tai valinnaisesti tarkkaile jäljellä olevan
kaasun määrää. >> sivu 60

Täydellinen GFK-kattokorotus.
Pitkä käyttöikä, helppohoitoisuus ja
optimaaliset eristysarvot erityisen
kaksikuorisen GFK-rakenteen ansiosta.
>> sivu 56

Täydellinen ja pitkäikäinen
ajoneuvorakenne.
Jotta kaikki pienet yksityiskohdat voidaan huomioida
eri elementtien kokoamisessa, tarvitaan paljon tietoa,
taitoa ja käsityöosaamista. Sitä on ammattitaito CUVretkeilyautojen valmistuksessa!

Matthias Weishäupl, tuotantotyöntekijä
24 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:
Ainutlaatuinen Sandwich-lattiarakenne.

Lämpimän ilman ympäröimä raikasvesisäiliö.
105 litran vesisäiliö on integroitu tilaa
säästävästi pyöräkotelon yläpuolelle
sivuseinään, mikä tuo lisätilaa tavaratilaan.

Sandwich-rakenne. Monikerroksinen rakenne ja kiinteä eristys
tuovat 367 % enemmän kantopintaa korin lattialle, mikä parantaa
lujuutta ja lisää eristyksen määrää 69 %.
Kirkas kattoluukku.
Lisää valoa sisätiloihin.
Optimaalinen eristys. Kaikki CUV-retkeilyautojemme osat on eristetty innovatiivisilla materiaaleilla. Katossa ja sivuseinissä eristyksestä
huolehtii umpisoluinen PE-vaahto.
WEINSBERG-merkkisten matkailuvaunujen, matkailuautojen ja
CUV-autojen osalta annamme sinulle lakisääteisen takuun lisäksi
10-vuotisen tiiviystakuun valmistamallemme korille takuuehtojen
puitteissa.
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WEINSBERG-CUV:T
TOIMIVAT KAIKISSA

OLOSUHTEISSA

KOHDE ON

		

VALITTU,

NYT MENNÄÄN!

ARKI,
MITÄ SE ON?

				ME KAIKKI OLEMME

		#TEAMWEINSBERG,
SINÄ MYÖS?

			 UNELMALOMA
JOKA SUHTEESSA

TÄRKEINTÄ ON MATKA? EI!
MÄÄRÄNPÄÄT TEKEVÄT MATKAN.
Olemme ensimmäistä kertaa oikein kunnolla liikkeellä
matkailuautolla, täynnä odotuksen iloa ja vähän jännittyneinäkin. Kahdeksan päivän roadtrippimme johtaa Freyungista Kölnin kautta Syltin saarelle. CaraBus on siihen
täydellinen – sillä voi ajaa käytännössä samaa vauhtia
kuin henkilöautolla, mikä on 1300 km:n
matkalla luonnollisesti etu.

CaraBus

Klassisesti muotoiltu CUV.
Ulkomitoiltaan kompakti CaraBus on suuren luokan CUV varustukseltaan,
ulkomuodoltaan ja käyttömukavuudeltaan. Tämä WEINSBERG-CUV
selviytyy kapeista teistä leikiten ja vakuuttaa hienostuneilla sisätiloillaan.
Monipuoliset varusteluvaihtoehdot ja innovatiiviset yksityiskohdat takaavat
kaikilta osin miellyttävän lomaelämyksen. Tyyliä kaikille teille.

MAALLA ON
MUKAVA!

KYLLÄ

KAUPUNKI, MAASEUTU, MERI...
AUTOLLA JA PYÖRÄLLÄ.

Suuntaamme kohti Pohjanmerta auto täyteen pakattuna.
Onneksi autossamme on polkupyöräteline, jossa pyörät
kulkevat kätevästi mukana. Olisi sääli matkata saarelle
ilman polkupyöriä.
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CaraBus

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

Kolmesta erilaisesta
pituusluokasta löytyy
jokaiselle sopiva malli.
Uutta: saatavissa
myös nostokatolla.

Mutkikkaat keskikaupungin kadut tai leveät rantapromenadit:
CaraBus vie sinut juuri sinne, minne lomallasi kaipaat. Se on
tilavampi kuin kompakti ulkomuoto antaa odottaa, ja vakuuttaa
hienostuneella ulkomuodollaan.

3 tärkeintä yksityiskohtaa:
•

Muunneltava takatila suurella tavaratilalla

•

Kattokorotuksella ja nostovuoteella
varustettu pohjaratkaisu

•
enintään 7 makuupaikkaa

4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

Erinomainen sisäilma ja viihtyisät sisätilat
8 pohjaratkaisua

alle 3500 kg
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Tutustu
Suoralinjainen ja
loppuun asti harkittu
design. Niin sisällä
kuin ulkonakin.

Lisävarusteena saatavat Styling-paketit 1 ja 2 tarjoavat kaiken, mitä tyylikkäistä
ratkaisuista pitävä voi kaivata, alumiinivanteista aina loppuun asti harkittuun
väri- ja sisustusmaailmaan asti – tässä pohjaratkaisussa 630 ME.

Aurinkoa, ranta, meren pauhua... Tänään matkaamme lautalla Syltin saarelle. Kun muut
istuvat autossa ja odottavat, me lekottelemme mukavasti poikittaisvuoteessa, luemme sähköpostimme ja otamme pikaiset torkut. CaraBusimme on ulkonäöltään todella onnistunut.
Se on hyvännäköinen, alumiinivanteet viimeistelevät kokonaisuuden.
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CaraBus

LED-päiväajovalot sisältyvät
lisävarusteena saatavaan
Styling-pakettiin.

TYYLIÄ, VIEHÄTYSVOIMAA
JA HYÖDYLLISIÄ
PERUSTARVIKKEITA

MQH:n tähti:
Easy-Slide-vuode tuo kaksi
ylimääräistä makuupaikkaa.
CaraBus 600 MQH tarjoaa entistä enemmän
seisomakorkeutta ja mahtavan tilantunteen.

Näyttää hyvältä myös korkealla katolla varustetulla 600 DQ -pohjaratkaisulla, ja
nostovuoteen ansiosta sisätilat kätkevät sisäänsä 4 täysimittaista makuupaikkaa.

CaraView

Sispäpiirin Tietoa

Mehr
Informationen
zu unseren on
Lisätietoa
vuodevaihtoehdoista
Dachvarianten findest Du ab
sivulla
tai verkkosivuillamme
osoitteessa
Seite 5454
oder
online unter:
weinsberg.com/cuv-variants
weinsberg.com/dachvarianten
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Vahvuus / merkki

ON THE
ROAD AGAIN...

Olitpa missä tahansa, CaraBus
näyttää aina hyvältä.

Ja matka jatkuu. Sitä ennen meidän on pakattava tavaramme hyvin – ja niitä on paljon!
Meillä on myös retkituolit ja -pöydät mukana. CaraBusissa miellyttävät erityisesti vaaleat ja
miellyttävän sävyiset kalustepinnat sekä lukemattomat kivat yksityiskohdat.

KLASSISEN
RAIKAS ESITYS.
Ero löytyy
yksityiskohdista.
1

2

1. Jalavaoptiikkainen kalustepinta
löytyy hallitusti koko sisustuksesta.
2. Valkoinen kontrastipinta tuo
pirteitä korostuksia.
3. Klassisen raikas sisustus on CaraBusille
tunnusomainen ominaisuus.
3
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CaraBus

4

4. Elegantit ulkoteippaukset ovat
kupari-antrasiittia.

CaraBusin klassisen raikas tunnelma kutsuu viihtymään. Tarvittaessa yläkaapin elementti
voidaan poistaa, jolloin se tekee tilaa lisävarusteena saatavaan TV-pakettiin kuuluvalle
24-tuumaiselle LED-televisiolle tässä 600K-pohjaratkaisussa.
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Ruokailuryhmä

Ruoanlaitto

Kompakti rakenne ja kaunis linjaus, ruokailuvälinelaatikko vakiovarusteena – CaraBusin
ruoanlaittoalue vastaa toiveisiin
tässä 630ME-pohjaratkaisussa.

RUOANLAITTOA
VIIHTYISÄSTI.
Itsekeitetty pastamme on todellista herkkua. Vesi kiehuu automaattisen sytytyksen ja kaasuhellan ansiosta Cara-Busissa
muutamassa minuutissa. Istuinryhmä taitettavine
pöytineen on huippukätevä ja todella tilava.
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CaraBus

Kätevillä tilanjakajilla
varustetuissa laatikoissa
on paljon tilaa tässä
540ME-pohjaratkaisussa.

Tilaa säästävä, silti
paljon säilytystilaa.
Ihana keittiö!

Taitettava ja laajennettava.
Easy-Entry-pöytä tarjoaa
suuren pöytäpinta-alan ilman
tilaa vievää jalkaa.

Osittain kosketustoiminnolla varustetut
LED-spotit luovat miellyttävän tunnelman.

Yhdenmukainen pehmeälinjainen
kalustedesign.

Lämmitysaukko valaistun jalustan alla.
Jalat pysyvät lämpiminä myös talvella lämmitetyn
penkinjalustan ansiosta tässä 630ME-pohjaratkaisussa.
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Nukkuminen

CHILL OUT AREA
Aurinkoranta oven takana..
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CaraBus

Kauniit pinnat, puu ja hengittävä kangasverhoilu sivuseinissä aikaansaavat vertaansa vailla
olevaa viihtyisyyttä. Täydellisen harmoninen tunnelma tässä 630ME-pohjaratkaisussa.

HYVÄT UNET
KAISLIKON HAVINASSA
Koska valvomme lomalla myöhään, yömme CaraBusissa ovat usein vähän lyhyitä, mutta sitäkin
miellyttävämpiä. CaraBus 600 MQ:n poikittaisvuode sopii meille kahdelle täydellisesti.
Christophilla on 185 senttimetrin pituudestaan
huolimatta riittävästi tilaa. CaraBusimme on
täydellinen hiljentymispaikka keskellä ihanaa
luonnonmaisemaa!

Takaosan suureen vuoteeseen voi vetäytyä mukavasti ja
rennosti tässä 630ME-pohjaratkaisussa.

Puun, kankaan ja vaaleiden pintojen muodostama
hienostunut kokonaisuus tuo erityistä viihtyisyyttä.

Vakiona miellyttävä ilmapiiri laadukkaan kosketustoiminnolla varustetun LED-valaistuksen ansiosta.
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Kylpyhuone

VÄLILLÄ NOPEASTI
SIISTIYTYMÄÄN.
Onneksi CaraBusin kylpyhuone
on hyvin valaistu ja kauneudenhoitotuotteet pysyvät järjestyksessä säilytyslokeroissa.

CaraView
Sispäpiirin
Tietoa
Lisätietoja kylpyhuonevaihtoehdoistamme verkossa
weinsberg.com/
carabus-interieur
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CaraBus

Kylpyhuone on tyyliltään suoralinjainen ja siinä on tarkkaan mietittyjä toimintoja, kuten seinäsäilytyslokerot ja lisäsäilytystila pesualtaan alla tässä 630ME-pohjaratkaisussa.

Käytännöllisyyttä ja mukavuutta:
Käännettävän laskutason ja sen alla
olevan säilytyslokeron ansiosta.

4
2

1

3
1

2

3

4

1. Seinään integroidut lokerot ovat
sulavalinjaiset ja tarjoavat käytännöllisen
säilytystilan.
2. LED-kisko katseita keräävänä ja toiminnallisena kohokohtana on saatavana
lisävarusteena Voltage-paketissa.
3. Toimiva suihkualtaan sisäänkäynti märkätiloissa antaa mukavuutta ja
turvallisuutta.
4. Fiksu toiminto: magneetilla
lukittavasuihkuverho.
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SUURISTA SUUNNITELMISTA SEURAA
SUURENMOISIA KOKEMUKSIA.
Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia. Neljä maata
kahdeksassa päivässä, matkareitillämme paljon kilometrejä
ja runsaasti näkemisen arvoisia pysähdyspaikkoja. Siihen
tarvitaan sopiva ajoneuvo. CaraTour on enemmänkin matkakumppani kuin pelkkä ajoneuvo. Se on urheilullinen ja nopea,
ja se selviää niin mutkikkaista kuin kapeistakin teistä. Siihen
voi pakata kaiken, mitä pitkällä reissulla tarvitaan. Lyhyesti
sanottuna, CUV on kuin luotu suunnitelmiamme varten.

CaraTour

Modernin rennosti muotoiltu CUV.
CaraTour on rennon urheilullinen. Erinomaisella ajodynamiikallaan
WEINSBERG-CUV tekee jokaisesta matkasta elämyksen ja se on aina
valmis uusiin seikkailuihin. Käyttöä varten suunnitellut ainutlaatuiset
pohjaratkaisut tarjoavat runsaasti tilaa ja vakuuttavat monilla
nerokkailla yksityiskohdilla. Rennosti tien päällä.

KURVAILUA
UPEISSA MAISEMISSA.

Denise ja minä odotamme seikkailuamme jännittyneinä ja
rakas Ivy-koiramme iloitsee myös vaihtelusta. Ensimmäiset tunnit
kuluvat kuin siivillä, johon on varmasti osansa CaraTourin upealla ajettavuudella. Ajettiinpa moottoritiellä, vuoristotiellä tai serpentiiniteitä,
se selviää kaikista kiitettävästi.
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CaraTour

Ajodynamiikka
lähes kuin
henkilöautolla.

Uutta: saatavissa
myös nostokatolla.

Haluatko vaihtaa maisemaa? CaraTour on aina valmis. Se kutsuu urheilullisen
rentoon seikkailuun. CaraTour on todellinen seikkailija ja avoin kaikille
matkasuunnitelmille. Kompaktista koostaan huolimatta se kätkee sisäänsä
uskomattoman suuret tilat ja paljon säilytystilaa. Luokkansa suurimmalla
makuualalla se tarjoaa myös erinomaiset rentoutumismahdollisuudet.
enintään 7 makuupaikkaa

4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

Kolme tärkeintä yksityiskohtaa:
• Luokkansa suurin makuuala
• Erinomainen ajodynamiikka
• Näyttävä urheilullinen muotokieli

8 pohjaratkaisua

alle 3500 kg
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Tutustu
CaraTourin moottorin suorituskyky on uskomaton! Se
on tehokas mutta pienikulutuksinen ja näyttää kyntensä
kaikissa ajotilanteissa. Tämä on meille täysin uutta ja matkafiiliksemme on huipussaan. Käytännöllistä säilytystilaa on
paljon. Kaikki toimii kuin ajatus, kehuista ei tule loppua...

Lisävarusteena saatava SkyRoof-panoraamaikkuna tuo
entistä enemmän valoa ja tilan tuntua sisätiloihin.

TYYTYVÄINEN KULJETTAJA
PÄÄSEE AINA ONNELLISESTI PERILLE.
2,3 l
Multijet
120 PS

2,3 l
Multijet
140 PS

2,3 l
Multijet
160 PS

2,3 l
Multijet
177 PS

Skarppi-ilmeinen kestosusikki suuntaa eteenpäin. Nyt saatavana myös Weinsberg Panoramic SkyRoof-kattoikkunalla - täällä 540 MQ: lla.
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CaraTour

Valtavasti tilaa takana: 935
litran kuormaustilavuus.

103 cm

70 cm

Vuode muuttuu nopeasti suureksi säilytystilaksi.
Näin suuretkin tavarat kulkevat mukana ongelmitta
– tässä pohjaratkaisussa 600 MQ.

Tunnet luonnon kutsun takaoven ollessa auki – mitään ei ole sinun ja seikkailusi välissä – tässä pohjaratkaisussa 600 MQ.
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Vahvuus / ulkoilme
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CaraTour

Sisätilan uusi tyylikkään harmaa ilme on todellinen katseenvangitsija. Yhdessä kestävien
CPL-pinnoitettujen pintojen kanssa tuloksena on urheilullinen kokonaisuus.

Kruisaile mielesi mukaan. Rento ajamisen ilo on taattu.

SÄÄOLOSUHTEITA UHMATEN
TAI SUUNNITELMIA MUUTTAEN.
Sää sai meidät muuttamaan suunnitelmiamme ja päätimme spontaanisti muuttaa
reittiä. Ei mikään iso juttu, CaraTour antaa siihen vapauden. Auton vaalea sisustus
ja miellyttävä valaistus saa meidät tuntemaan olomme viihtyisäksi sateisenakin
päivänä. Se koskee myös Ivyä, joka pitää tassunsa mieluiten kuivina.

MODERNIN
RENTO TYYLI.

Kaikki ilmeikkäät
yksityiskohdat.

1

2

3

4

1. + 2. Metallinharmaat kalustepinnat
ja antrasiitinharmaat kontrastipinnat
antavat modernin ilmeen.
3. Modernin rento sisustus
osoittaa luonnetta.
4. Urheilulliset ulkoteippaukset
ovat hopea-antrasiittia.
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Ruokailuryhmä

Ruoanlaitto

Ruokailuryhmän penkin tyynyt ovat jämäkät, mutta mukavat istua – tässä 600MQ-pohjaratkaisussa.

Kahdesta neljäksi –
istuma-asento
tarpeen mukaan.
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CaraTour

ENSIN AAMIAINEN,
SITTEN SEIKKAILUPÄIVÄ.

Aamiainen on tärkeä ja miellyttävä startti uuteen
päivään. Tilava ruokailuryhmä, toimiva keittiö ja hyvät
istuimet ovat tärkeitä viihtyvyyden tekijöitä. Näin päivä
lähtee hyvin käyntiin.

Taitettavalla työtason jatko-osalla varustetussa keittiössä
on paljon tilaa ruoanlaittoa varten tässä 600MQ-pohjaratkaisussa.

Lähde liikkeelle!
Keittiöryhmän ja
ruokailuryhmän
välillä on
riittävästi tilaa.

56 cm

Käytännöllistä: Energiatehokas 95 litran jääkaappi ja jaettu
lasikansi tekevät kokkaamisesta keittiössä nautinnon.

Avara kattokaappi äänettömällä
soft-close-sulkeutumistoiminnolla.

Laatikoissa vakiona ruokailuvälinelokero ja käytän35
nölliset tilanjakajat.

Nukkuminen

PARHAAT NÄKYMÄT
Tunnet olevasi yhtä luonnon kanssa
takaovien ollessa auki..
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CaraTour

600MQ – Rentoudu sängyssä ja nauti upeista maisemista luokkansa suurimmalla makuualalla.

SAA NIIN IHMISEN KUIN
KOIRANKIN PYSÄHTYMÄÄN.

Niin makaa kuin petaa. Kotoisassa makuutilassa viihtyy pidempäänkin.
Valtavalla patjalla on tilaa oikaista pitkäkseen. Myös Ivylle, jolla on
pienten koirien tapaan erityinen kyky vallata vuode.

Kaikki aina käden ulottuvilla
vuoteen yläpuolella
olevassa säilytystilassa.

Kaikki tarvittava: kosketustoiminnolla varustettu LED-valaistus.

Ylellisen suuri makuuala ja sivuseinien kangasverhoilu kutsuvat
loikoilemaan tässä 600MQ-pohjaratkaisussa.

140

52
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CaraView
200
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85 cm

Sispäpiirin
Tietoa
Lisätietoa vuodevaihtoehdoista on sivulla 54 tai
verkkosivuillamme
osoitteessa
weinsberg.com/cuv-variants

Heittäydy pitkällesi poikittaiselle parivuoteelle
tai pitkittäissuuntaisille erillisvuoteille.
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Kylpyhuone

LUONNONKAUNEUTTA
KEKSELIÄÄSTI.
Sillä välin kun palkitsen itseni
pitkällä suihkulla, Denise käyttää
kylpyhuoneen tummennettua
ikkunaa ulkoa päin peilinä hiuksia
laittaessaan. Fiksua, eikö?

CaraTour Kaunista muotoilua. Ikkunan kaihdin katoaa suojuksen taakse, kun sitä ei tarvita tässä 600MQ-pohjaratkaisussa.

Älykäs tilakonsepti on todella raikas. Käännettävä
kasetti-WC sähköpumpulla ja tyylikäs suihkuallas,
jonka pintakäsittely
estää liukastumisen.
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CaraTour

Suoralinjaisten
hyllyjen takana
on paljon säilytystilaa.

2

4

3
1

1

2

1. Nerokas yksityiskohta: kätevä lokero
WC-paperille.
2. Seinään integroidut lokerot on
muotoiltu modernisti.
3. Helppohoitoinen ja pyöristetty:
tilan levyinen pesupöytä.
4. Nauti vedestä. Vesihanaa voi käyttää
lisävarusteena olevan ikkunan kautta
myös ulkosuihkuna.

3

4
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ENEMMÄN
TILAA OMILLE
SÄÄNNÖILLESI

Kaasutiiviillä takatallilla varustettu CaraBus/CaraTour

630 MEG

Valtavan kaasutiiviin tavaratilan ja täysimittaisen
asunto-osan yhdistelmä on täydellinen ratkaisu
seikkailunjanoisille.

Robert Scharl
Intohimoinen hard-endurokuljettaja pitää
[OUTLAW]:ssa erityisesti ainutlaatuisesta
pyörillä kulkevan autotallin ja kodin
yhdistelmästä. Siksi [OUTLAW] onkin
aina reissuilla mukana.

@robertscharl
#teamWEINSBERG

EN KU M PPAN I
SS AR JAVA LM IS TE IN
IH IN
K AI KK IIN SE IK K AI LU
sim mä ine n sa rja [O UT LAW] on ma ail ma n en
jo teh taa lla va va lm ist ein en CU V, jok a on
si ku lje tta mi sta
rus tettu täyde llis es ti ajo kki
t ovat tur va ssa
va rte n. Öi sin ka ikk i vä lin ee
ata llissa , pä ivi sin
luk itu ssa ka as uti ivi iss ä tak
es ti ja no pe as ti
[O UT LAW] vie sin ut tur va llis
se ura avaa n se ikk ail uu n!

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

Manuel Lettenbichler
World Enduro Super Series 2019-sarjan
maailmanmestari vakuuttuu reissuillaan yhä uudelleen siitä, miten
yksinkertaisen helppo [OUTLAW] on
käsitellä. Erityisesti rankan kilpailun
jälkeen hän osaa arvostaa [OUTLAW]:n
käytännöllisyyttä ja joustavuutta.

Tilaa pyöräsi turvalliseen säilyttämiseen. Ja mukava asunto-osa sinulle ja matkakumppaneillesi. [OUTLAW] tarjoaa sinulle
molemmat. Kohti uusia elämyksiä!

ON MUKANA
KAIKESSA
MITÄ TEET.

Lisävarusteena saatava moottoripyörän teline ja
tallin lattian rihlalevy varmistavat parhaan pidon.

Takana riittävästi tilaa liikkuvalle korjaamollesi,
edessä mukava asunto-osa. Se kuljettaa sinut
arkisin töihin ja viikonloppuisin seuraavaan
seikkailuun.

Ovi on täysin tiivis. Tallin ilma ei pääse
sekoittumaan asunto-osan ilmaan.

Levänneenä seuraavaan seikkailuun:
630 MEG [OUTLAW]:n mukavat pitkittäiset
vuoteet kutsuvat lepäämään.

CaraView

[OUTLAW]:n tavaratilaan mahtuu
jopa neljä polkupyörää – näin
sinulla on sopiva polkupyörä aina
käden ulottuvilla. Halusitpa lähteä lenkille tai tutustua ympäristöön, ei muuta kuin menoksi.

Sispäpiirin Tietoa

Löydät täyden kattavan
varustuksen osoitteesta:

weinsberg.com/outlaw

Kaasutiiviissä takatallissa ajoneuvosi
kulkee kätevästi ja turvallisesti mukana, valmiina uuteen kilpailuun.

Ramppi on sijoitettu
takatalliin tilaa
säästävästi.

Vahvuudet / Takatalli

Tila riittää muullekin kuin vain yhdelle pyörälle
tässä 630MEG-pohjaratkaisussa.

TOSI KÄTEVÄ
RAMPPI!
Enemmän kuin kätevä. Ramppia pitkin pyörän
voi työntää helposti ja vaivattomasti autoon.
Näin voimia säästyy tärkeimpään –
seuraavaan ajoon maastossa.

Takatallin kätevissä säilytyslokeroissa voit säilyttää kaikkea,
mitä tarvitset taas seuraavana päivänä: kenkiä, käsineitä,
kypärää ja paljon muuta.
Kätevät lenkit ja pidikkeet pitävät pyöräsi
paikoillaan takatallissa.

187 cm
148 cm
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CUV

Loputtomasti tilaa. Kahden pyörän ja runsaan varustemäärän kuljettaminen ei ole [OUTLAW]:lle mikään ongelma.
Eikä mikään ihme, sillä juuri sitä varten se on tehty.

Valtavasti säilytystilaa täytettäväksi tässä
630MEG-pohjaratkaisussa.

standardi
takasänky

valinnainen
ylimääräinen
sänky

Taakse saa halutessaan
myös lisävuoteen.
Myös sivuseinässä on kiinnityslenkit.

Pitempään omavaraisena kätevään paikkaan
sijoitetun asunto- osan akun avulla.

Paras kuormansidonta vakiovarustukseen
kuuluvilla Airline-kiskoilla ja k
iinnityslenkeillä.

Auton sähköt on sijoitettu tilaa
säästävästi pyöräkotelon yläpuolelle.
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Asuminen

Nukkuminen

Tilava ruokailuryhmä
huokuu mukavuutta.

SUOSIKKIPYÖRÄ
MUKANA MATKASSA.
Kodikkaan asunto-osan ja nerokkaan
tallin erottaa vain yksi ovi. Ja se on ehdottoman tiivis. Takatilan hajut eivät
pääse asunto-osaan.
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CUV

Kätevä kulku asunto-osasta takatalliin kaasutiiviin oven kautta.

Ruoanlaitto

Nukkuminen

Kylpyhuone

ENSIN HETKEN HENGÄHDYSTAUKO
SITTEN TÄYSILLÄ LIIKKEELLE.
Rentouttavat unet, hyvää ruokaa ja raikas suihku. Ensiarvoisen tärkeää, kun päivällä pitää pysyä jatkuvasti
vauhdissa. Siksi [OUTLAW]:sta löytyy kaikki tarvittava.

Aina raikkaana.
Virkistäydy auton
kylpyhuoneessa.

-mallisarjassa
Saatavana myös CaraTour
a.

harmaansvyisenä version
Kun on päivällä jatkuvasti liikkeessä,
on ansainnut kunnon yöunet.

75 litran jääkaapilla jakaksiliekkisellä liedellä (jossa sähkösytytys)
varustettu keittiö sisältää kaiken hyvän aterian
valmistamiseen vaadittavan.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa
weinsberg.com/outlaw

Ohjaamon istuimet kääntämällä
lisävarusteena saatavan taitettavan
pöydän ympärille saa lisää tilaa.
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Highlights

C U V- R E T K E I LYAU TOM M E
VA K U U T TAVAT
harkituilla yksityiskohdilla.

3

1. Harmoninen tunnelma.
Kangasverhoilu sivuseinissä.
2. Luokkansa suurin makuuala.
152 cm:n leveydellä riittävästi tilaa
rentoutumiseen. (600 MQ / MQH / DQ)
1

2

3. Lisävarusteena saatava SkyRoof-panoraamaikkuna. Lisää
valoa ja tilan tuntua sisätiloihin
4. Mukavuustoiminto. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat
takaavat käyttömukavuuden kaikissa
yläkaapeissa.
5. Laadukkaat yhdistelmäkaihtimet
antavat näkösuojaa sekä suojaavat
myös hyönteisiltä.

4

5

6

7

7. Säädettävä istuma-asento. Mukavuudesta ei tarvitse
tinkiä matkustettaessa eikä pöydän ääressä istuttaessa.
8. 105 litran raikasvesisäiliö. Kapealinjainen rakenne
suoraan pyöräkotelon päällä tarjoaa lisää säilytystilaa.
9. 21,5“ tai 24“ TV-paketti. Oyster-antennijärjestelmä
(lisävaruste) takaa jännittävät televisioillat.
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CUV

9

6. Lämmitetty jalusta. Tarjoaa tunnelmavaloa ja lämmittää jalkoja.

8

10. Huikea takaosan tilavuus.
Takaosa kätkee sisäänsä korkeintaan
935 litran kuormaustilavuuden. (600
MQ / DQ)
11. Easy-Entry-pöytä. Helppo
kulku ilman häiritsevää pöydänjalkaa.
11

12. Head-up-näyttö. Kaikki tiedot
suoraan näkökentässä katseen pysyessä tiessä.

10

13

13. Leveä sähköisesti toimiva
astinlauta tuo lisää mukavuutta sisään
ja ulos astuttaessa.

12

14

14. ComfortSpa-kylpyhuone. Magneettinen suihkuverho on todella käytännöllinen.
15. CP-Plus- ja LED-käyttölaitteella
voi ohjata keskitetysti sähköjärjestelmää
ja lämmitystä. Lisäksi vesimäärien tarkistus
on helppoa.
16. Latauksentehostin. Asunto-osan akun
nopea ja tehokas lataus moottorin käydessä.
17. LED-valoilla varustettu sadekouru
liukuoven yläpuolella.

15

16

CaraView

Konfiguraattori

Määritä CUV- retkeilyautosi nyt:
configurator.weinsberg.com

17

Mainitut paketin sisällöt ovat esimerkkejä tälle sarjalle. Pakkauksen
yksittäiset tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjapiirrosta riippuen.
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Monipuolisuus / värit

Runsaasti
vaihtoehtoja.
Suunnittele juuri
sinun näköisesi CUV.

S U U N N I T E LT U

täyttämään sinun vaatimuksesi.

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

630 MEG

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen
valmistuksessa ei tarkoita ainoastaan
teknisiä ylivoimaisuuksia, vaan myös
runsasta valikoimaa. Haluathan CUVretkeilyautosi olevan yhtä yksilöllinen ja
ainutlaatuinen kuin lomasuunnitelmasi.
Valittavissasi on erilaisia pohjaratkaisuja,
ulkovärejä ja kattokorkeus- ja vuodevaihtoehtoja. Niistä voit koota itsellesi
juuri sinun näköisesi CUV:n.
Tämän esitteen kuvien autoissa on lisävarusteita jotka eivät välttämättä sisälly auton perusvarustukseen. Muistathan varmistaa jälleenmyyjältäsi valitsemasi ajoneuvon varustuksen.

50 Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

IMPERIAL-SINNEN (UNI)

LINE-SINNEN (UNI)

C U VVÄ R I M A A I L M A
lisää tyyliä.

CAMPOVOLO-HARMAA (UNI)

TIZIANO-PUNAINEN (UNI)

ALU-HARMAA (METALLIC)

GOLDEN VALKOINEN (METALLIC)

LAGO-SINNEN (METALLIC)

PROFONDO-PUNAINEN (METALLIC)

FER-HARMAA (METALLIC)

MUSTA (METALLIC)

V E R H O I L U KA N K A AT
makusi mukaan.

ACTIVE ROCK*

TURIN

ALU*

SZECHUAN*

FIFTY SHADES (tekonahka)*

*Saatavana lisämaksusta

VALKOINEN (UNI)

*Väripoikkeamat kuvien väreihin verrattuna mahdollisia

Monipuolisuus / Design
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Monipuolisuus / kiinteät vuoteet

Poikittainen parivuode
Miellyttävä poikittainen parivuode on
koko ajoneuvon levyinen. Näin voit
nauttia erityisen pitkästä makuualasta
ja mahtavasta tilantunnusta.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / DQ / MQH

Poikittainen kerrosparivuode
Nukkumismukavuutta kahdessa kerroksessa. Takaosassa on runsaasti tilaa
koko perheelle. Ylemmälle poikittaisvuoteelle pääsee kätevästi tikkaita
pitkin, jotka voi taittaa pois edestä,
kun niitä ei tarvita. Jokaiselle on oma
makuupaikkansa ja vanhemmat saavat
oman rauhansa
CaraBus / CaraTour 600 K

Pitkittäiset erillisvuoteet
Heittäydy pitkäkseen. Jopa 200 cm:n
pituus tarjoaa enemmän kuin riittävästi
tilaa kunnon lepohetkelle. Halutessasi
voit lisävarusteena muuttaa molemmat
erillisvuoteet yhdeksi suureksi
makuualaksi.
CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Pitkittäinen parivuode
Valtava makuuala korkeuksissa.
Alhaalla välineet kaasutiiviissä
tallissa, ylhäällä todella paljon
tilaa rentoutumiseen hektisen
päivän jälkeen.
CaraBus / CaraTour 630 MEG
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Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

Monipuolisuus / kiinteät vuoteet

Parvisänky
Lähes huomaamaton. Vain yhdestä
kahvasta taiot esiin keulan parvisängyn.
Ylös nostettuna lokoisa makuupaikka on
lähes huomaamaton, ja se kiinnitetään
turvallisesti soljilla ja turvavöillä.
CaraBus / CaraTour 600 DQ

Easy-Slide-vuode
Helppokulkuinen makuutila. Säästää
tilaa ja on erityisen helppokulkuinen.
Kun kaipaat lepohetkeä, voit liu’uttaa
vuoteen helposti auki. Laadukas työnjälki takaa ainutlaatuisen tunnelman.
Tikkaat on helppo asettaa paikoilleen,
ja kun niitä ei ne tarvita, ne voi piilottaa
niille varattuun säilytystilaan.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

Nostokaton parvisänky
Käytännössä ulkona. Nostokaton ansiosta pääset nauttimaan ulkoilman tunnelmasta. Kiinteältä makuualalta käsin voit
ihastella tähtitaivasta paraatipaikalta.
Eikä sinun tarvitse tinkiä totutusta
mukavuudesta.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Erittäin käytännöllistä!
Auton ruokailuryhmät
muuntuvat nopeasti
lisämakuupaikaksi.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/cuv-variants
Joihinkin malleihin on saatavana vuoteen llisäosa, jolla vuoteen koko maksimoidaan. Jälleenmyyjäsi auttaa mielellään.
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Monipuolisuus / katot

H2-KATTO
HUOMAAMATTOMAN
SUURENMOINEN

190 cm
258 cm

CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Mahtavat tilat kompaktissa pakkauksessa. H2-katon alle mahtuu kaikki,
mitä ihminen voi retkillään tarvita. Kompaktin koon ansiosta ajat vaivattomasti
myös keskikaupungin kaduilla. Suuremmoista!
Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa www.weinsberg.com/cuv-variants

KOHOKOHDAT

H2-katolla varustettu
WEINSBERG-CUV

UUTTA

Markiisi asennetaan katolle ja on
saatavissa kaikkiin ajoneuvopituuksiin.

Lisävarusteena saatava SkyRoof-katto on saatavissa ainoastaan H2-katolla varustettuihin
CUV:eihin, ja se pitää sisällään nostotoiminnon, hyönteissuojan ja pimennysverhon.

H2-katon vuodevaihtoehdot

Poikittainen parivuode (540/600 MQ).
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Poikittainen kerrosparivuode (600 K).

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

Yksittäinen pitkittäisvuode (600/630 ME).

Monipuolisuus / katot

H3-KATTO
KORKEUKSIIN
ILMAN
RAJOITUKSIA.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Täysimittaista asumisviihtyvyyttä. Matkailuautoa korkeudeltaan vastaava ajoneuvo – silti se mahtuu tavallisista alikulkutunneleista. H3-katon tuoma joustavuus
ja sisäkorkeus tuovat vahvasti mieleen matkailuauton mukavuuden. Ajodynamiikka
on kuitenkin tämän katon kanssa rajoittamaton – katon alhaalla ollessa auton
korkeus on aivan normaali.
Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa www.weinsberg.com/cuv-variants

KOHOKOHDAT

H3-katolla varustettu
WEINSBERG-CUV

218 cm korkeat takaovet ovat täydelliset,
kun kyytiin pitää saada jotain suurempaa.

Markiisi asennetaan katon sivulle ja on
saatavissa kaikkiin ajoneuvopituuksiin.

Vaikuttava sisäkorkeus.
tässä CaraBus 630 MEG.

Parvisänky (600 DQ).

Pitkittäinen parviparivuode (630 MEG).

H3-katon vuodevaihtoehdot

Poikittainen parivuode (600 DQ).
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Monipuolisuus / katot

MQH-KATTO
ENTISTÄ
ENEMMÄN
TILAA.

238 cm
308 cm

CaraBus / CaraTour 600 MQH

Urheilullinen kattokorotus. Dynaamisesti muotoillulla kattokorotuksella
varustetut MQH-mallit kääntävät katseita. Vertaansa vailla olevaa tilan tuntua, korkea laatu, nerokkaita toimintoja ja rentoa tyylikkyyttä – tähän kaikkeen
yltävät MQH-kattokorotuksella varustetut WEINSBERG-CUV:t. Nauti vapaudesta
juuri sinun tyylilläsi.
Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa www.weinsberg.com/cuv-mqh

KOHOKOHDAT
WEINSBERG-CUV
MQH-katolla.

Nerokas vedenpoisto. Johtaa sadeveden ja sulamisvedet tehokkaasti pois.

Panoraamaikkuna ja avattava ikkuna keulassa. Tuo runsaasti valoa ja raitista ilmaa
sisätiloihin.

Tyyliä vai tilaa?
Molempia.
MQH-kattokorotus.

Takaikkuna ja avattava ikkuna.
Valoa tulvivaa tunnelmaa.

56

Sisätilan korkeus ja eristys. Hyvin eristetyn MQH-katon alla on ruhtinaalliset
238 cm sisäkorkeutta.

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

Monipuolisuus / katot

MQH-KATTO
AINUTLAATUINEN
ASUMISKONSEPTI.
Rullalaakeroidulla esiin
liu’utettavalla Easy-Slidevuoteella varustettu
kattokorotus.

Asento ajon aikana

Nukkumisasento

Helppo vaihto. Makuupaikasta asuintilaksi käden käänteessä.

53 cm

172 cm

Rullalaakeroidut kiskot. Hiljainen ja
pitkäikäinen toiminto.
Ainutlaatuinen sisäkorkeus. Enemmän
säilytystilaa korkeampien yläkaappien
ansiosta.

Yllättävän mukava. Katso TV:tä
parvisängyltä.

Mahtavaa tilan tuntua.
Miellyttävä tunnelma.

Kaiteella varustettua lisäsäilytystilaa.
Lisää säilytystilaa yläkaappien päällä.
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Monipuolisuus / katot

NOSTOKATTO
TÄYSIN UUSI OMINAISUUS
MÄÄRITTÄÄ HETI UUDET
LAATUSTANDARDIT.

UUTTA

Ainutlaatuinen nostokatto. WEINSBERG lanseeraa uuden nostokattoisen CUVmalliston. Lukemattomat työtunnit realisoituvat toimiviin toimintoihin, nykyaikaisiin
materiaalivalintoihin, LFI-tekniikkaan ja turvallisuuteen.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

KOHOKOHDAT

Nostokatolla varustettu
WEINSBERG-CUV

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa www.weinsberg.com/cuv-popup-roof

Ainutlaatuinen. Kompakti.
Aerodynaaminen.

Uusi sadekourutoiminnolla varustettu markiisinpidike.

Sisäänrakennetut lukuvalot ja
tunnelmavalaistus.
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Ainoana valmistajana nostokatto LFI-tekniikalla ja aerodynaamisella muotoilulla.

Avoautotoiminto hyönteisverkolla
ja pimennysverholla.

Kattoilmastointilaite takatilassa ja 2
kattoikkunaa vakiona (ei 540 MQ).

Valtavan kokoinen makuuala
nostokatossa.

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

Nerokas alarakenne tuulettaa
patjan alhaalta.

Monipuolisuus / katot

NOSTOKATTO
VIIHTYISYYTTÄ
KAHDESSA KERROKSESSA.
YLEMPI KERROS
Nuku melkein kuin ulkona
tähtitaivaan alla.

Monitoimiset säilytyslokerot
käden ulottuvilla. Katso
toiminnot kuvista 1, 2, 3 ja 4.

1. Vakiovarusteisiin kuuluvat
lämminilmasuuttimet
varmistavat miellyttävän
lämpötilan yläkerroksessa.

Esteetön näkymä tähtitaivaalle nostokatosta.

2. Induktiivinen latauslokero
langattomaan lataukseen.

3. USB-pistorasiasta.

4. Mukiteline turvalliseen ja
käytännölliseen säilytykseen.

ALEMPI KERROS
Rajatonta CUVmukavuutta.

Erityisen suuren
nousun ansiosta
ylävuoteeseen
pääsee helposti.
Taitettavien tikkaiden kautta pääsee ylempään kerrokseen.
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Monipuolisuus / tekniikka

ÄLYKKÄÄT
LAITTEET, MAKSIMAALINEN
MUKAVUUS.

BWT – BESTCAMPvedensuodatusjärjestelmä*
Kätevä ultrasuodatuskalvolla varustettu vesisuodatin ei
jätä hygienian suhteen mitään sattuman varaan. Se poistaa
erittäin tehokkaasti mikro-organismit vedestä. BWT bestcamp -vedensuodatusjärjestelmällä tuotat hygieniavaatimukset täyttävää vettä ilman kemikaaleja. WEINSBERGin
matkailuautoihin ja retkeilyautoihin tarkoitetut BWT
bestcamp -suurtehosuodatusjärjestelmät ovat saatavissa
yhteistyökumppaneilta ympäri maailman.Suodatinjärjestelmän patruunan säännöllinen vaihto 6 kuukauden välein
takaa parhaan vedenlaadun ja turvallisen vedenjakelun.
8 mm:n John Guest -pistoliittimen ansiosta asennus käy
helposti ilman työkaluja – vedenjakelun kohdalla myös
ilman vaihtosuodatinta.

VELOCATE GPS-PAIKANNIN:*
Lisää turvallisuutta WEINSBERGiisi.

TRUMA-iNET-JÄRJESTELMÄ:*
Lämmitys ja kaasun
määrä sovelluksen kautta

Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä auttaa intuitiivisen sovellusohjauksen ja hiljaisen hälytystilan avulla
matkailuauton ja retkeilyauton löytämisessä varkaustilanteessa. Omavarainen, jopa 3
kuukauden käyttöaika ilman virtaliitäntää
ei jätä mitään sattuman varaan.
Laitteistoa voi halutessaan laajentaa valinnaisilla antureilla (esim. ovi / ikkuna-anturi) Lisätietoja osoitteessa www.velocate.com tai www.weinsberg.com/fi-fi

PIONEERIN
HEAD-UP-NÄYTTÖ.*
Integroitu head-up-näyttö lisää turvallisuutta. Kaikki tärkeät tiedot näkyvät suoraan
näkökentässä, jolloin kuljettajan katse pysyy
aina tiessä. Myös Navgate Evon navigoint
ohjeet näytetään.

* Osat saatavissa lisävarusteena

60 kalusteet

Kätevällä Truma-iNet-järjestelmällä ja Truma-sovelluksella voit
ohjata liikkuvan kotisi lämmitystä
kaikkialta. Kuinka paljon kaasua on
vielä jäljellä? Digitaalinen kaasumäärän mittauslaite ilmoittaa siitä
älypuhelimessasi tai tabletissasi.

Kaasunsyöttö

Lämmitysjärjestelmät

PIONEER NAVGATE EVO:*
Erityisesti matkailuautoille tarkoitettu navigointi 44 Euroopan maassa, 5 600
leirintäaluetta matkailuautoille tarkoitetusta Bordatlas-oppaasta, älypuhelimen turvallinen käyttö puheohjauksella, 7" Multitouch-näyttö, integroitu
DAB+-vastaanotin, sisältää 3 vuoden karttapäivitykset.

Monipuolisuus / Design

KAIKKEA, MIKÄ TEKEE
LOMASTASI ENTISTÄ
IHANAMMAN.

WEINSBERGIN 17"
ALUMIINIVANTEET*
jokasään renkailla.
1

FRANKANA WEINSBERG-VALIKOIMA
WEINSBERG-valikoima on saatavissa
WEINSBERG-jälleenmyyjiltä tai verkkokaupasta osoitteesta shop.weinsberg.com.
1. Juomapullo 800 ml ml Classic Sport ruostumatonta terästä.
Helppo puhdistaa. Mitat: 7 x 25 cm, paino: 256 g. Tuotenro 651/023

2

1. Antrasiitti maalattu
(235/60R17)
UUTTAA

2. Retkituoli alumiiniputkea, 8 asentoon säädettävä, 76 cm korkea
selkänoja, enimmäiskuormitus: 100 kg, runko: alumiinia. Mitat
kokoontaitettuna: 107 x 69 x 5 cm / tuotenro 651/022
3. Dukdalfin retkipöytä Accordeon säänkestävällä Sevelit-pöytälevyllä. Korkeussäätö: 57 – 74 cm, mitat: 100 x 68 cm, materiaali: terästä, enimmäiskuormitus: 50 kg, paino: 11 kg. Tuotenro
651/021
4. Piknikkärry 10 cm leveillä kuvioiduilla renkailla, enimmäiskuormitus 75 kg. Mitat: 131 x 60 x 98 cm, paino: 11,9 kg. Tuotenro 51 011
5. Neljä korvallista mukia, laadukasta Resylin-materiaalia.
Luistamaton pinta. Tuotenro 651/024
6. Kaasuadapterisarja – sisältää kaiken tarvittavan paineensäätimen (G12, Saksa) liittämiseen Euroopan markkina- alueella
käytettäviin kaasupulloihin. Tuotenro 651/025

1

2. Mattamusta edestä
kiillotettu (235/60R17)
Kun ostat WEINSBERGDESIGNiä olevat 17"
ALUMIINIVANTEET, saat kaupan
päälle korkealaatuiset Falkenin
kitkarenkaat, joilla voit
ajaa myös talvella jäällä ja
lumessa.
• M+S/3PMSF-merkintä
• ei enää erillisiä talvirenkaita
• ei lisäkustannuksia

COZY HOME DESIGNPAKETIT
– Valinnaiset COZY HOME
-designpaketit
JOKAISEEN
WEINSBERGIIN

2
2

3

1

SAATAVISSA
LISÄVARUSTEENA

3
4
4

5

6

5
6

UUTTA

Paketti sisältää: 4 höyhentäytteistä tyynyä (2x 60x40 cm &
2x 40x40 cm), 2 torkkupeittoa ja settiin sopiva kaitaliina.
1. MAGNOLIA 2. EARTH 3. AVOCADO 4. STONE 5. PEACH 6. AQUA

Kaikki tiedot ja hinnat osoitteessa www.frankanafreiko.de
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Kaikkialla lomallasi

MEDIKIT-ARVOSETELI:
Lääkesettiin oikeuttava
kuponki

UUTTA

Saat WEINSBERG-CUV:si mukana nyt myös MediKit-arvosetelin.
Se sisältää erilaisia apteekista saatavia lääkkeitä, joita voit tarvita
matkalla, kuten särkylääkkeitä, allergialääkkeitä tai ripulilääkkeitä.
Näin olet aina varautunut parhaalla tavalla.*
*Ajoneuvon mukana tulee lääkesettiin oikeuttava arvoseteli. Lääkesetti sisältää vain
apteekista saatavia lääkkeitä. Siksi arvosetelin voi lunastaa vain vastaavassa MediKit-verkkoapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteesta www.medikit.shop
saat lisäksi lisätietoa MediKit-setistä.

CaraView

JÄLLEENMYYJÄHAKU
Jälleenmyyjä lähelläsi
Tiedämme että aina ei ole helppoa päättää mikä on juuri
oikea malli. Jälleenmyyjähakumme auttaa sinua valitsemaan sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Käy tutustumassa WEINSBERG- malleihin suoraan sivustollamme! Saat
lisää yksityiskohtaisia neuvoja jälleenmyyjältäsi.

Etsi lähin jälleenmyyjä osoitteessa: dealer.weinsberg.com

Löydä ajoneuvo-opastaja

Perhemalli tai seikkailuajoneuvo kahdelle? Selvitä
mikä on sinule sopivin vaihtoehto:
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

Configuraattori

Suunnittele henkilökohtainen CUV- retkeilyautosi.
Sinä päätät mallin ja mieleisesi varustelun, me rakennamme sinulle valmiin auton!
configurator.weinsberg.com

TUTUSTU ENNEN SITOUTUMISTA...

Nyt vuokrattavissa
myös ulkomailla!
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Matkamaailma

Haluatko hankkia vapaa-ajan ajoneuvon, mutta
haluaisit ensin testata, onko se sinulle sopiva?
Silloin RENT AND TRAVELin tarjonta sopii
sinulle. Selvitä internetistä tai matkatoimistosta sinua eniten miellyttävä pohjaratkaisu.
Yhdessä koko Saksan kattavan, yli 170 vuokrauspisteestä ja yli 1 900 vuokrattavasta ajoneuvosta sekä yli 380 yhteistyökumppani-matkatoimistosta koostuvan verkoston kanssa RENT

AND TRAVEL auttaa sinua sopivan ajoneuvon
valinnassa. Lisäksi hyödyt laajasta palveluvalikoimasta, kuten reittiehdotuksista ja lukuisista
yhteistyötä tekevistä leirintä- ja pysäköintialueista. Mukavia hetkiä käytännön lomatestin
parissa!

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Yli 170 vuokrauspisteessä yli 1 900 		
vuokrattavaa ajoneuvoa.


Varaa internetissä osoitteessa
www.rentandtravel.de tai 380 yhteist-		
yökumppanimatkatoimistostamme.

Tutustu kaikkiin vuokrauspisteisiin osoitteessa www.rentandtravel.de

MANUEL LETTENBICHLER

@manuellettenbichler
On kätevää, kun on reissussa CUV-retkeilyautolla, jossa voi lämmitellä ja vaihtaa
vaatteet kilpailusuoritusten välissä – ja samalla säilyttää pyöräänsä turvallisessa
paikassa. [OUTLAW] vakuuttaa myös tien päällä – siinä on tarpeeksi potkua eikä sen
kanssa jää muiden jalkoihin.Olen tyytyväinen – juuri tällainen markkinoilta on puuttunut!

Aiemmin matkani hoituivat itse rakentamallani
pakettiautolla, [OUTLAW] on aivan toista
luokkaa. Tilan lisäksi myös matkustusmukavuus
nousi aivan uudelle tasolle. Tätä autoa voi
kutsua pieneksi pyörillä kulkevaksi asunnoksi,
jossa on myös autotalli – kaikki ilman viikkojen
muutostöitä ja kaikenlaisia viritelmiä.

ROBERT SCHARL

@robertscharl

#teamWEINSBERG
Osana #teamWEINSBERGiä matkustimme
CaraTourilla Saksassa, Itävallassa, Etelä-Tirolissa,
Italiassa ja Sloveniassa, ja nautimme joka hetkestä.
Odotamme jo malttamattomina seuraavaa reissua!

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

Tule osaksi
yhteisöä.
aa
#TEAMWEINSBERG kirjoitt
ne
aa
jak
ja
ia
uks
tom
ker
matka
käsin
yhteisössä. Tunnelmat ovat
a!
viss
elta
kosket
Sharing is caring: Millaisia kosi
kemuksia sinulla on matkoilta
?
ssa
kan
WEINSBERGin
Kaikki ovat tervetulleita
#teamWEINSBERGiin!

R08117026-FI

Matkailuvaunumme ja
matkailuautomme löydä
t
erillisistä WEINSBERGkuvastoistamme!

Seuraa meitä sosiaalisessa
mediassa ja käy
verkkokaupassamme!
facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana (07/2020). Pidätämme oikeuden muutoksiin
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen
teknisen edistyksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin väreissä ja ominaisuuksissa - myös
sopimuksen solmimisen jälkeen - mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien
maalipintojen maalin välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, jotka on toimitettavissa lisämaksusta,
tai prototyyppien/tutkimusten varustusominaisuuksia, jotka eivät välttämättä täysin vastaa sarjan tilaa ja joita ei yksittäin tule olemaan saatavana edes
erikoisvarusteena. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä tehtaan valtuuttamalta kauppiaaltasi neuvoja sarjan ajankohtaisesta tilasta.
Esitteessä kuvatut somisteet eivät sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia
ja toleransseja koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n etukäteisellä kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia
painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita. Kattavat tiedot Suomen vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

www.weinsberg.com/fi-fi

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

