
GOD PLASS
FOR EN TØFF

TUROPPLEVELSE.

CaraBus / CaraTour med adskilt hekkgarasje.

630 MEG

CaraBus

CaraTour

CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] med adskilt hekkgarasje. Denne 
bilen kombinerer et stort lukket lasterom med hundre prosent bokomfort. 
Med andre ord er den en perfekt ledsager for deg som liker å være aktiv. 

Mer informasjon på: www.weinsberg.com/outlaw

CUV



De praktiske oppbevaringsrommene i  
hekkgarasjen egner seg ypperlig til alt  
det du har bruk for hver dag.

For 100% sikker oppbevaring er det også
plassert surrekroker på sideveggen.

Bruk de praktiske krokene og holderne  
til å parkere syklene 100% sikkert.

ET L ASTEROM DET  
STÅR RESPEKT AV!

Den store plassen gjør at du får med  
deg mye mer enn bare en sykkel.

 FORDELER / HEKKGARASJE

Du kan oppbevare opptil fire
sykler i din [OUTLAW].

CUV2

Det er nok plass i en 
[OUTLAW] til å oppbe-

vare det meste. Selv 
en stor motorsykkel!

Selv en håndverker trives med alt 
sitt utstyr i en [OUTLAW].

 
ER PRAKTISK
OG BEHAGELIG.

Smart liten 
detalj. Rampen 
kan festes i i 
sideveggen for 
å spare plass.

I DEN BAKRE  
GARASJEN ER EN  
EKSTRA SENG MULIG.

valgfri
ekstraseng



CaraView Innside
Kunnskap

Når du har gitt alt, fortjener du
en god seng å sove i.

Hold stilen. Med 
et baderom om-
bord er det ikke 
noe problem.

Langsgående 
dobbeltseng 
Stor liggeflate høyt oppe 
under taket. Utstyret oppbe-
vares i den gasstette garas-
jen nedenfor. Her kan du 
slappe skikkelig av etter en 
aktiv dag!

ET KOMPLET T  
HJEM PÅ HJUL!

Salongen er både hyggelig  
og komfortabel.

Praktisk gjennomgang:  
En gasstett dør lar deg  
gå fra bodelen til  
hekkgarasjen.

weinsberg.com/outlaw

Også tilgjengelig som CaraTour

i robust grått interiør.
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Du finner mer informasjon i 
vår CUV katalog fra side 42, 
eller sjekk ut:

BODELEN



@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

@robertscharl
#teamWEINSBERG

Robert Scharl. Den lidenskapelige 
Hard-Endurokjøreren elsker at  
[OUTLAW] er garasje og mobilt  

hjem på en samme tid.

Manuel Lettenbichler. Verdensmesteren 
i World Enduro Super Series 2019 blir alltid 

imponert over de praktiske egenskapene  
til [OUTLAW] når han er på tur.
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630 MEG

configurator.weinsberg.comKonfigurer din CUV nå på:

Tekniske Data* 630 MEG

Total lengde 636 cm
Bredde (Ytre/indre) 205 / 187 cm
Høyde (Ytre/indre) 282 / 218 cm
Maksimal lasteevne 2.810 kg
Faktisk kjøretøymasse inkludert lovpålagt basisutstyr 3.144 kg
Maksimal tillatt vekt 3.500 kg
Maksimal lasteevne 356 kg
Tillatt tilhengervekt 2.500 kg
Antall seter med setebelte 4
Antall soveplasser opptil 5

Høydepunkter

Romhøyde over seng (fra madrass) ca. 59 cm
Sengebredde ca. 170 cm
Sengelengde til høyre ca. 206 cm
Sengelengde til venstre ca. 193 cm
Lastebredde mellom hjulbuene ca. 137,5 cm
Lastehøyde ca. 148 cm
Lastedybde på høyre side ca. 229 cm
Lastedybde på venstre side ca. 217 cm

SJEKK UT KOMPLETT 
LISTE OVER STAN-

DARDUTSTYR I VÅR 
WEINSBERG

CUV PRISLISTE  
2022

CaraBus og CaraTour
630 MEG

For ytterligere detaljert informasjon ber vi deg om å lese våre WEINSBERG kataloger 2022. 
Her finner man også en oversikt over standardutstyr som er inkludert i norske modeller.

Viktig merknad: Det som preseneteres av CaraBus i WEINSBERG CUV-katalogen 2021/2022. Møbeldekoren samsvarer ikke med den endelige 
møbeldekoren i modellåret 2022. Kontakt din WEINSBERG-forhandler for ytterligere informasjon. Bilder vil bli gjort tilgjengelig på: www.
weinsberg.com/carabus så snart de er tilgjengelige.

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet når 
denne katalogen ble trykket. Vær derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.

Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i denne katalogen uten forvarsel. Lignende illustrasjoner.
Kontakt WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.

LIDENSK APELIG 
MULTITALENT.

[OUTLAW] er verdens første 
serieproduserte CUV-modell 
som fra fabrikken er perfekt 

utstyrt for at du kan transpor-
tere utstyret ditt. Om naten 

er alt trygt plassert i den 
lukkede hekkgarasjen, og om 

dagen kommer du deg raskt og 
trygt til neste opplevelse.

187 cm

148 cm


