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CUV    CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]



SINUN LOMASI!
LÖYDÄ UUSIA 
PUOLIA.



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



MÄÄRÄNPÄÄLLÄ  
EI OLE VÄLIÄ. 
TÄRKEINTÄ ON
PÄÄSTÄ PERILLE! 
 

WEINSBERG- 
CUV:T 
TOIMIVAT 
KAIKISSA 
OLOSUHTEISSA.  



Tervetuloa WEINSBERGin maailmaan. Oli kyse sitten romanttisesta 
matkasta kahden, mukavasta perhelomasta tai urheilullisesta retkestä 
ystävien kesken, tärkeintä ovat aina tärkeiden ihmisten kanssa yhdessä koetut 
hetket. Hienoista hetkistä ja ihmisistä koostuu myös #teamWEINSBERG. 
#teamWEINSBERG tarjoaa mahdollisuuden inspiroitua muiden matkaker-
tomuksista, saada käytännöllisiä vinkkejä omaa lomaasi varten ja jakaa 
rakkauden matkailuautoiluun muiden kanssa. 

WEINSBERG  
KAIKKI LOMAHETKET 
YHDESSÄ.

UNELMALOMA
JOKA
SUHTEESSA. . 

ARKI,
MITÄ SE 
ON?
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Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.
Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jäl-
leenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi. Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. 
Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia vielä vaan ne päivitetään myöhemmin. Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat 
eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa

Klassisesti 
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 yksi-
tyiskohdat takaavat kaikilta osin miellyttävän 
lomaelämyksen.
Tyyliä kaikille teille.

www.weinsberg.com/carabus

Tiedot
Pohjaratkaisuja:  8
Makuupaikkoja:  enintään 7
Pituus:  5,41 m – 6,36 m

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.

www.weinsberg.com/caratour

26
 CaraTour

12
 CaraBus

Tiedot
Pohjaratkaisuja:  8
Makuupaikkoja:  enintään 7
Pituus:  5,41 m – 6,36 m



7

CaraView

Pohjaratkaisuavustin

Opastaa sinua kysymysten 
avulla löytämään Sinulle parhaan 
ajoneuvon.
layoutfinder.weinsberg.com

Sisäpiirin tietoa

Tekniset lisätiedot mieleisestäsi 
ajoneuvosta. 

weinsberg.fi

Ajoneuvon konfiguraattorilla 
voit varustella WEINSBERG- 
ajoneuvosi henkilökohtaisten 
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com

Konfiguraattori

#teamWEINSBERG 
Ajatusten vaihtoa yhteisön 
kanssa, mielenkiintoista tietoa 
ja vinkkejä ajoneuvoosi liittyen 
todellisilta retkeilijöiltä.

Tutustu mieleiseen ajoneuvoosi vielä paremmin.

Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia 
puolia itsestäsi ja WEINSBERGistäsi. 
Oli matkakumppaninasi sitten 
CaraBus, CaraTour tai [OUTLAW], 
me jaamme innostuksesi aiheet 
ja olemme mukana alusta asti 
toteuttamassa toiveitasi. Voit aistia 
sen jokaisena loma-päivänäsi.

PÄÄKIRJOITUS 

Nauti lomastasi  
WEINSBERG-CUV:n  
kanssa.

CUV erillisellä 
takatallilla
CaraBus / CaraTour 630 MEG erillisellä taka-
tallilla. Valtavan tavaratilan ja täysimittaisen 
asunto-osan yhdistelmä on täydellinen ratkaisu 
seikkailunjanoisille.
Intohimoinen monilahjakkuus.

www.weinsberg.com/outlaw

 CaraBus / CaraTour  
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Tiedot
Pohjaratkaisuja:  1
Makuupaikkoja:  enintään 3
Pituus:  6,36 m
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Mikä tekee retkeilyau-
toistamme erityisiä? 
Lukuisten yksityis-
kohtien kokonaisuus.

Sivuseinien hengittävä kangasverhoilu kerää ja 
luovuttaa kosteutta. Tämä vähentää kondenssive-
den muodostumista muihin mallistoihin verrattuna 
esimerkiksi talvella tai laitettaessa ruokaa ikkunat 
suljettuina. Seinien kangasverhoilu on paitsi käytän-
nöllinen, myös kauniin näköinen!

MUKAVUUTTA JA 
TERVEYTTÄ.

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. Se näkyy täysrunkoisissa kalusteissa ja 
monikerroksisessa pohjalevyssä. Ammattitaito CUV-
retkeilyautojen valmistuksessa ei aina näy heti silmään, 
mutta sen aistii jokaisella matkalla.

Ruokailuryhmän penkki.  
Uusissa istuinpehmusteissa on muka-
vuustoiminto ja enemmän istuinsyvyyttä.

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

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

Lisävarusteena saatava Evo-
PoreHRC-patja. Takaa hyvät unet 
retkeilyautomallistojen suurimmal-
la makuualalla.

Lisävarusteena saatavat Active Li-
ne-kangasverhoilut ovat helppohoi-

toisia, kestäviä, hengittäviä, ihoystä-
vällisiä ja antibakteerisia, ja niillä on 

Ökotex-sertifiointi!

Franz Schanzer, tuotehallinta 
38 vuotta, työskennellyt WEINSBERGillä 

vuodesta 1999 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  

Käytännöllisesti sijoitetut hyllyt ja 
LED-kosketusvalaisimet.

ERITYISTÄ
Kaikki kankaat
Oeko-Tex 

100
-sertifioituja



9

CUV:n kohdalla tehokas tilankäyttö on kaiken 
A ja O, täysrunkojen mittatarkasta työstöstä 
tarkkoihin yksityiskohtiin, kuten sarjavalmis-
teiseen kiinnityslenkeillä varustettuun tasai-
seen tavaratilan lattiaan ja pyöristettyihin 
kulmiin. Jokaisen WEINSBERG-CUV:n kohdalla 
täyttyy ratkaiseva laatukriteeri: käsityö.

LAADUKKAASTI TYÖSTETYT 
KALUSTEET.

Kiskojärjestelmä. 
Yläkaappien läpikulkeva 
kiskojärjestelmä lisää 
lujuutta.

Pyöristetyt kulmat.
Vähentävät loukkaantumisvaaraa 

kalusteiden reunoissa ja tuovat 
myös lisää tilaa.

Vankka ja kestävä.
CPL-pinta huolehtii siitä, että pöy-

tä- ja työtasot kestävät kaikkea nor-
maaliin elämään liittyvää kulutusta.

Tomas Sekava, Puuseppä
54 vuotta

Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:
Puuosien erittäin tarkka yhteensopivuus.

Täysmetalliset vetimet kääntölukituk-
sella. Selkeä muotoilu ja kestävä rakenne. 

Sähkötoimiset Soft-
Close-liukuovet. 

Laadukkaiden vaimentimien 
ansiosta liukuovi sulkeutuu 

pehmeästi ja hiljaisesti.
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Keskeiselle paikalle sijoitettu 
LED-käyttölaite. Veden määrä 
ja elektronisten osien virransyöttö 
aina helposti tarkistettavissa.

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

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan 
matkakokemuksen. Siksi valitsemme yhteis-
työkumppanimme äärimmäisen huolellisesti ja 
käytämme ainoastaan osia, jotka vakuuttavat 
meidät kaikilta osin. Tästä esimerkkinä on Tru-
ma-iNet-järjestelmä. Laatu puhuu puolestaan, 
käytännöllisellä sovelluksella voidaan ohjata 
lämmitystä helposti sekä valvoa jäljellä olevaa 
kaasun määrää.

Latauksentehostin. Asunto-osan 
akun nopea ja tehokas lataus mootto-
rin käydessä.

AJONEUVON 
TEKNIIKKA JA 
SYÖTTÖ.

Jopa 24" kokoinen Smart-TV 
(lisävarusteena saatavassa TV-pake-
tissa).

Lisävarusteena 
Truma-iNet-X-järjestelmä.
Ohjaa sisätilan lämpötilaa ja valais-
tusta kaikkialta helposti sovelluksen 
avulla tai tarkkaile akun varausta tai 
jäljellä olevan veden määrää.
>> Sivu 65

Vedensuodatusjärjestelmä 
”Bluewater”.  Hygieenisesti 
puhdasta vettä ilman kemikaaleja. 
Lisätietoa on sivulla >> sivu 64

Lämmitysjärjestelmät

Litiumioniakku. 
Suurempi kapasiteetti, ja koko-
naispaino vain 11 kg (lisävaruste). 

Michael Gründinger,  
tuotekehittelijä 

36 vuotta, työskennellyt WEINSBERGillä 
vuodesta 2016 

Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  
Helppokäyttöinen LED-käyttölaite.
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Anna Wintersberger 
tuotantotyöntekijä 

26 vuotta 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 
Ainutlaatuinen sandwich-lattiarakenne.

WEINSBERG-merkkisten matkailuvaunujen, mat-
kailuautojen ja CUV-autojen osalta annamme 
sinulle lakisääteisen takuun lisäksi 10-vuotisen tii-
viystakuun valmistamallemme korille takuuehtojen 
puitteissa.

Kirkas kattoluukku.
Lisää valoa sisätiloihin.

Täydellinen GFK-kattokorotus.
Pitkä käyttöikä, helppohoitoisuus ja 
optimaaliset eristysarvot erityisen 
kaksikuorisen GFK-rakenteen ansios-
ta. >> sivu 58

Sandwich-rakenne. Monikerroksinen rakenne 
ja kiinteä eristys tuovat 367 % enemmän kantopin-

taa korin lattialle, mikä parantaa lujuutta ja lisää 
eristyksen määrää 69 %.

Jotta kaikki pienet yksityiskohdat voidaan huomioida eri 
elementtien kokoamisessa, tarvitaan paljon tietoa, taitoa ja 
käsityöosaamista. Sitä on ammattitaito CUV-retkeilyautojen 
valmistuksessa!

Lämpimän ilman ympäröi-
mä raikasvesisäiliö. 102 litran 
vesisäiliö on integroitu tilaa 
säästävästi pyöräkotelon yläpuo-
lelle sivuseinään, mikä tuo lisätilaa 
tavaratilaan.

Optimaalinen eristys. Kaikki CUV-retkeilyautojemme osat on 
eristetty innovatiivisilla materiaaleilla. Katossa ja sivuseinissä 

eristyksestä huolehtii umpisoluinen PE-vaahto. 

TÄYDELLINEN JA 
PITKÄIKÄINEN 
AJONEUVORAKENNE.



TYYLIÄ KAIKILLE TEILLE.

Ulkomitoiltaan kompakti CaraBus on huikea CUV varustuk-
seltaan, ulkomuodoltaan ja käyttömukavuudeltaan. Tämä 
WEINSBERG CUV selviytyy kapeista teistä leikiten ja vakuuttaa 
hienostuneilla sisätiloillaan. Monipuoliset varusteluvaihtoehdot 
ja innovatiiviset yksityiskohdat takaavat kaikilta osin miellyttä-
vän lomaelämyksen.

KLASSISESTI 
MUOTOILTU CUV.

CaraBus



Daniela & Christoph. Olemme ensimmäistä 
kertaa oikein kunnolla liikkeellä CUV-retkeily-
autolla, täynnä odotuksen iloa ja vähän jännit-
tyneinäkin. 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.
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KAUPUNKI, 
MAASEUTU.
MERI.
AUTOLLA JA 
PYÖRÄLLÄ.

ARKI,
MITÄ SE 
ON?

TUTUSTU
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636 cm

20
5 

cm

599 cm
541 cm

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.

Kattava repertuaari:
• Muunneltava takatila suurella tavaratilalla
• Kattokorotuksella ja nostovuoteella varustettu 

pohjaratkaisu
• Erinomainen sisäilma ja viihtyisät sisätilat

KOLMESTA ERI  
PITUUSLUOKASTA 
LÖYTYY JOKAISELLE 
SOPIVA MALLI.

MYÖS 
NOSTOKA-
TOLLA.

Ainutlaatuinen nostokatto. 
WEINSBERG lanseeraa uuden nostokattoisen 
CUV-malliston. 

Lisäinformaatiota sivulla 60 sekä
weinsberg.com/en-int/cuv-camper-vans/
cuv-pop-up-roof

630 ME

jopa 7 makuupaikkaa enintään 4 varustettua 
istuinpaikkaa 8 pohjaratkaisua alle 3500 kg



16 CaraBus

TUTUSTU

Lisävarusteena saatavat Styling-paketit 1 ja 2 
tarjoavat kaiken, mitä tyylikkäistä ratkaisuis-
ta pitävä voi kaivata, alumiinivanteista aina 
loppuun asti harkittuun väri- ja sisustusmaa-
ilmaan asti – tässä 630 ME-mallissa.

Suoralinjainen ja loppuun asti harkittu 
design ja runsaasti säilytystilaa takana.

Sulavalinjainen ja hienostunut. Vaikuttavan moni-
puolinen tyylitaituri seuraa sinua kaikkialle. Kattokoro-
tus, MQH-katto tai nostokatto – juuri sinun unelmalo-
masi tarpeiden mukaan. Ketterältä ja tilavalta CaraBus 
löytyy aina sopiva ratkaisu.

Huone upealla näköalalla. Vinkki: Pidä matkalla 
usein taukoja. Hyödynnä CUV-retkeilyauton ainutlaatuiset 
ominaisuudet – avaa takaovet ja nauti luonnonläheisestä 
lepohetkestä vuoteelta käsin.

LOMALLE
TYYLIKKÄÄSTI 

JA MUKAVASTI. 

LIUKU- JA 
TAKAOVET
TUOVAT 
AINUTLAATUISTA 
TILANTUNTUA.
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600 MQH tarjoaa entistä enemmän seisomakorkeutta ja mahtavan tilantunteen.

MQH:N TÄHTI.
EASY-SLIDE-
VUODE TUO KAKSI 
YLIMÄÄRÄISTÄ 
NUKKUMAPAIKKAA.

600 DQ – Näyttää hyvältä myös korkealla katolla varustetulla pohjaratkaisulla, ja parvisängyn ansiosta sisätilat 
kätkevät sisäänsä 4 täysimittaista makuupaikkaa. Lisätietoa on sivulla 57. 

H3-KATTO JA 
PARVISÄNKY.
PALJON TILAA 
MATKUSTAMISEEN 
JA NUKKUMISEEN.
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ULKOTEIPPAUKSET 
KUPARI-
ANTRASIITTIA.

600 MQ

KLASSISEN 
RAIKAS
TUNNELMA
SISÄTILOISSA.

SISÄTILOISSA 
VAALEITA  
PINTOJA JA 
HIENOSTUNEITA
KONTRASTEJA.

Tyylikäs kokonaisuus. Kalustepinnat luovat 
sisätiloihin kodikkaan tunnelman, ja valkoinen kont-
rastipinta tuo pirteitä korostuksia. CaraBus kutsuu 
viihtymään.

LAATU
LÖYTYY
YKSITYISKOHDISTA. 

Huomiotavaa: Tässä WEINSBERG CUV -esitteessä kuvailtu huonekalujen materiaali ei välttä-
mättä vastaa täysin mallivuoden 2022 lopullista ilmettä. Ota yhteyttä WEINSBERG-jälleen-
myyjään mallisarjan viimeisimpien tietojen päivittämiseksi. Tulemme julkaisemaan päivitetyt 
tiedot myös www.weinsberg.fi/carabus -kotisivuillamme mahdollisimman pian.
Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. Organisatorisista syistä uu-
desta alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia vielä vaan ne päivitetään myöhemmin. 
Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa
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VAHVUUS / ULKOILME

Tarvittaessa yläkaapin elementti voidaan poistaa, jolloin se tekee tilaa lisävarusteena saatavaan 
TV-pakettiin kuuluvalle 24-tuumaiselle Smart TV-televisiolle – tässä pohjaratkaisu 600 K. 

VIIHTYISYYTTÄ 
HUOKUVAT SISÄTILAT.
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Kätevillä tilanjakajilla varustetussa laatikossa on 
paljon tilaa – tässä pohjaratkaisu 540 MQ.

Yhdenmukainen pehmeälinjainen kalustedesign – 
tässä pohjaratkaisu 630 ME.

NEROKKAAT 
RATKAISUT
RENTOIHIN 
HETKIIN.

RUOKAILURYHMÄ           RUOANLAITTO
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EASY-
ENTRY-
PÖYTÄ.

Laajennettava.
Easy-Entry-pöytä tarjoaa suuren 
pöytäpinta-alan ilman häiritse-
vää jalkaa.

Jalat pysyvät lämpiminä myös talvella lämmitetyn penkinja-
lustan ansiosta – tässä pohjaratkaisu 630 ME.

NÄPPÄRÄ 
TILAIHME

NAUTISKELI-
JOILLE.

Suoralinjainen ja loppuun asti ajateltu. Kompakti raken-
ne, kaunis linjaus ja yksityiskohdat, kuten ruokailuvälinelaa-
tikko vakiovarusteena. CaraBus keittiö- ja ruokailualue ei jätä 
mitään toivomisen varaan. Käännettävien kuljettajan ja etu-
matkustajan istuimien ansiosta kahden hengen ruokailuryhmä 
muuttuu nopeasti neljän hengen ruokailuryhmäksi.

Tyylikäs kattaus tien päällä. CaraBus kokkaaminen 
on yllättävän hauskaa. Tilaa on suuremmallekin kattauk-
selle! Käden käänteessä esiin tuleva pöydän jatke sopii 
täydellisesti pitkiin aamiaishetkiimme.

Seinäkaapit ruostumatto-
masta teräksestä valmis-
tetuilla saranoilla. 

Energiatehokas jääkaappi 
(jopa 150 l) ja integroitu 
pakastelokero.
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 NUKKUMINEN

Vuode upealla näköalalla: avaa takaovet ja nauti luonnon 
läheisyydestä – tässä pohjaratkaisu 630 ME.

PITKITTÄISET 
ERILLISVUOTEET.
RIITTÄVÄSTI TILAA 
HEITTÄYTYÄ PITKÄKSEEN.
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Takaosan suureen vuoteeseen voi vetäytyä mukavasti 
ja rennosti – tässä pohjaratkaisu 540 MQ.

Kosketustoiminnolla 
varustettu LED-valaistus.

Puun, kankaan ja vaaleiden 
pintojen muodostama hienos-

tunut kokonaisuus tuo erityistä 
viihtyisyyttä.

RENTOUTUMISPAIKKA. 
LOIKOILU VOI OLLA NÄIN 
TYYLIKÄSTÄ.

Miellyttävä tunnelma. Kauniit pinnat, puu 
ja hengittävä kangasverhoilu sivuseinissä 
sekä loppuun asti ajateltu valaistus aikaan-
saavat vertaansa vailla olevaa viihtyisyyttä. 
Täydellisen harmoninen tunnelma.

Täydellinen vetäytymispaikka. 
CaraBus 600 MQ:n poikittaisvuode on 
uskomattoman mukava. Myös 185 cm pitkä 
Christoph mahtuu ojentautumaan kunnolla 
pitkäkseen. Pidemmille on saatavissa pitkittäi-
sillä erillisvuoteilla varustettuja malleja.

Lisävarusteena myös parvisän-
gyllä: mitä olisi CUV-retkeilyauto 
ilman käytännöllisiä ratkaisuja? 
Lisätietoa sivulla 55.

Käytännölliset lokerot.

TÄYDELLINEN 
VETÄYTYMISPAIKKA.
LOKOISA JA 
MUKAVA.

TILAA
YLÖSPÄIN. 
PAR- 
VISÄNKY.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
KAUNIITA PINTOJA, 
VALTAVASTI TILAA.
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Lisäturvallisuutta märkätiloissa matalan suih-
kualtaan sisäänkäynnin ansiosta.

LED-kisko katseita keräävänä ja toiminnallisena kohokoh-
tana on saatavana lisävarusteena Voltage-paketissa.

Käännettävä laskutaso ja sen alla säilytyslokero – tässä pohjaratkaisu 630 ME.

Yksinkertaisesti kätevä. Kylpyhuone on 
tyyliltään suoralinjainen ja siinä on tarkkaan 
mietittyjä toimintoja, kuten seinäsäilytyslokerot 
ja lisäsäilytystila pesualtaan alla. 

Miellyttää silmää! Valo tulvii 
sisään CaraBus kylpyhuoneeseen, ja kaikki 
hoitotuotteet ovat kätevissä säilytyslokeroissa 
aina käden ulottuvilla. Kauneudenhoitohetki 
leirintäalueella sujuu rauhallisin mielin: laadukas 
yhdistelmäkaihdin suojaa hyönteisiltä ja uteliailta 
katseilta. 

TARKKAAN MIETITYT 
TOIMINNOT
JA TODELLINEN 
KATSEEN- 
VANGITSIJA.

YKSINKERTAISESTI 
MUKAVA.
INNOVATIIVISIA 
YKSITYISKOHTIA.
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Seinään integroidut lokerot kiinnittävät katseet ja tarjoavat käytännöllisen säilytystilan – tässä pohjaratkaisu 630 ME.

SUORALINJAISEN 
TYYLIKÄS. 
ERITTÄIN MUKAVA.

KYLPYHUONE



RENNOSTI TIEN PÄÄLLÄ.

CaraTour on rennon urheilullinen. Erinomaisella ajodynamiikallaan 
WEINSBERG-CUV tekee jokaisesta matkasta elämyksen ja se on 
aina valmis uusiin seikkailuihin. Käyttöä varten suunnitellut ainut-
laatuiset pohjaratkaisut tarjoavat runsaasti tilaa ja vakuuttavat 
monilla nerokkailla yksityiskohdilla. 

MODERNIN RENNOSTI 
MUOTOILTU CUV.

CaraTour



.

Sven ja Philipp. Me suuntaamme talvella Alpeille. 
Vapaalaskijoina ja matkailuautoilijoina rakastamme 
kaarteita niin rinteessä kuin tiellä. Siihen tarvitaan 
sopiva ajoneuvo. CaraTour on paljon enemmän kuin 
pelkkä ajoneuvo. Se on urheilullinen ja nopea, ja se 
on kuin kotonaan mutkikkailla teillä. Mukaan mahtuu 
kaikki, mitä intohimoinen talviurheilija tarvitsee. Ly-
hyesti sanottuna, CUV on kuin luotu suunnitelmiamme 
varten, ja tällä kertaa mukanamme on myös ammatti-
valokuvaaja Gregor. 
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SPORTTISESTI 
LIIKKEELLÄ. 
NIIN
TIEN PÄÄLLÄ
KUIN RINTEESSÄ.

VIHDOIN IHAN 
KUNNOLLA
ULKONA.

TUTUSTU
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NÄYTTÄVÄT
ALU-
MIINIVAN- 
TEET.

Katseiden kääntäjä. Näyttävät alumiinivanteet 
korostavat entisestään urheilullista vaikutelmaa. 

Lisätietoa sivulla 53.

AJODYNAMIIKKA 
LÄHES KUIN 
HENKILÖAUTOLLA.

Haluatko vaihtaa maisemaa? CaraTour on aina valmis. Se kutsuu urheilullisen ren-
toon seikkailuun. CaraTour on todellinen seikkailija ja avoin kaikille matkasuun-
nitelmille. Kompaktista koostaan huolimatta se kätkee sisäänsä uskomattoman 
suuret tilat ja paljon säilytystilaa. Luokkansa suurimmalla makuualalla se tarjoaa 
myös erinomaiset rentoutumismahdollisuudet.

Kattava repertuaari: 
• Luokkansa suurin makuuala
• Erinomainen ajodynamiikka
• Näyttävä urheilullinen muotokieli

Ajomukavuus. Taka- ja etuakselin 
vakaajat tekevät kaarreajosta entis-
tä nautinnollisempaa. Vuoristotiet-
kään eivät ole ongelma CUV:lle. 

540 MQ

540 MQ

jopa 7 makuupaikkaa enintään 4 varustettua 
istuinpaikkaa 8 pohjaratkaisua alle 3500 kg

Vakaaja

Vakaajan yhdystanko

Pyörä

Iskunvaimennin

Tukivarsi
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103 cm

70 cm

Heti valmis CUV. Hyppää kyytiin, kiinnitä turvavyö  
a lähde matkaan: vapaudesta ja lomasta nauttiminen 
ei ole koskaan ollut näin helppoa kuin WEINSBERG 
CaraTour kanssa. Käytännöllisessä CUV-retkeilyautos-
sa on kaikki tarvittava houkuttelevaan hintaan.

Tilaihme. CaraTour tekee kattotelineestä tarpeetto-
man. Sukset mahtuvat ongelmitta taakse. Kuten muutkin 
varusteet. 

Skarppi-ilmeinen kestosuosikki suuntaa eteenpäin. 
Nyt saatavana myös WEINSBERG Panoraamaikkuna – 
tässä pohjaratkaisu 600 MQ.

PANORAA-
MAIKKUNA.
TUO MAH-
TAVAA TILAN 
TUNTUA.

TUTUSTU

VALMIS
KAIKKIIN
SEIKKAI- 

LUIHIN. 
VALTAVASTI TILAA.
935 LITRAN 
KUORMAUSTILAVUUS.



31Tunnet olevasi yhtä luonnon kanssa liukuoven ollessa auki – tässä pohjaratkaisu 600 DQ.

CaraBus 600 MQH tarjoaa entistä enemmän 
seisomakorkeutta ja mahtavan tilantunteen.

MQH-KATTO.
URHEILULLINEN 
TYYLI JA SUURET 
SISÄTILAT.

H3-KATTO.
JOUSTAVUUTTA 
JA KORKEAT 
SISÄTILAT.
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VAHVUUS / ULKOILME

AJATON HARMAA
HUOKUU TYYLIKKYYTTÄ.
Moderni ulkonäkö ja äärimmäisen kestävät. CaraTour kalusteet ovat CPL-pinnoitteen 
ansiosta uskomattoman kestäviä – tässä pohjaratkaisu 600 ME. 
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KAIKKI 
ILMEIKKÄÄT 
YKSITYIS- 
KOHDAT.

Moderni look. CaraTour on tyylikkäät metal-
linharmaat kalustepinnat ja antrasiitinharmaat 
kontrastipinnat. Tämän urheilullisen CUV:n 
kanssa kehtaa näyttäytyä missä vain. 

HOPEA-ANTRA-
SIITTI VÄRI ANTAA 
URHEILULLISEN 
ILMEEN

MODERNIN 
RENTO 
ILME
SISÄTILOISSA.

ANTRASIITIN 
HARMAA
NÄYTTÄÄ 
HYVÄLTÄ
METALLIN-
HARMAAN 
KANSSA.

600 MQ

Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä 
DUCATO 8: een. Organisatorisista syistä uudesta 
alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia vie-
lä vaan ne päivitetään myöhemmin. Siksi on tärkeää 
huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa 
nykyistä (uutta) sarjan tilaa. Lisätietoja on sivulla 62.
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Muunneltava. Lisävarusteena saatava jaettava takaistuin 
säädettävillä selkänojilla – tässä pohjaratkaisussa 600 ME.

Rento tyyli. CaraTour erottuu luokas-
saan edukseen selkeillä ja moderneilla 
sisätiloillaan. Mukava ruokailuryhmä 
ja tunnelmavalaistuksella varustettu 
korkealaatuinen keittiö takaavat ren-
non matkatunnelman. 

Rentoudu. Kun takana on aktiivinen 
päivä suksilla, illalla saa hemmotella 
itseään. Istu mukavasti, käännä kul-
jettajan istuin ympäri ja nauti hyvästä 
ruuasta.

MUKAVA 
SELKÄNOJA.

Tilakonsepti tuo paljon tilaa ruuanlaittoon ja kattaukseen 
– tässä pohjaratkaisussa 600 MQ.

RUOKAILURYHMÄ           RUOANLAITTO

RIITTÄVÄSTI TILAA 
RUOKAILURYH-
MÄN JA KEITTIÖN 
VÄLILLÄ.
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VALOT JA LIESI 
PÄÄLLE.
RUOANLAITTO 
ON TÄÄLLÄ 
VAIVATONTA.

Laatikoissa vakiona ruokailuvälinelokero 
ja käytännölliset tilanjakajat.

Käytännöllistä: Energiatehokas 95 litran 
jääkaappi ja jaettu lasikansi tekevät kok-
kaamisesta keittiössä nautinnon – tässä 

pohjaratkaisu 600 MQ.

Avara kattokaappi äänettömällä 
soft-close-sulkeutumistoiminnolla.

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

MUKAVA JA
KÄYTÄNNÖLLINEN.
TÄYDELLINEN AKTIIVISILLE 
MATKAILUAUTOI- 
LIJOILLE. 
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85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200 cm

 NUKKUMINEN

PITKITTÄINEN
ERILLISVUODE.
HEITTÄYDY 
PITKÄKSEEN.
Pitkittäisissä erillisvuoteissa on tilaa ojentautua – 
tässä pohjaratkaisu 600 ME.  
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194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

540 MQ: 194x140x125 cm
600 MQ / DQ / MQH: 194x152x140 cm

Takaosan suureen vuoteeseen voi vetäytyä mukavasti 
ja rennosti – tässä pohjaratkaisu 540 MQ.

Kokoaan suurempi makuuala. CaraTour 
panostaa moderniin ilmeeseen sekä sel-
keään käytännöllisyyteen ja säilytystiloihin. 
Suuri makuuala ja helppohoitoinen kangas 
takaavat rennot hetket. Päätä itse, miten 
haluat nukkua.

Riittävästi tilaa. Vaikka olemmekin 
hyviä ystäviä, on kivaa, että patjan keskiosa 
on irrotettavissa. Näin meillä molemmilla 
on omat erilliset vuoteemme. LUOKKANSA 

SUURIN 
MAKUUALA.

Antrasiitin, kankaan ja vaaleanhar-
maiden pintojen muodostama hie-
nostunut kokonaisuus tuo modernia 
viihtyisyyttä.

TILAA
YLÖSPÄIN.
PARVI- 
SÄNKY.

Lisävarusteena myös parvisän-
gyllä: mitä olisi CUV-retkeilyauto 
ilman käytännöllisiä ratkaisuja? 
Lisätietoa sivulla 55.

POIKITTAINEN 
PARIVUODE.
TEHOKKAAN 

MONIKÄYTTÖINEN. 

Enemmän mukavuutta. 
Vaatekaappi jääkaapin alla.



38 CaraTour

Suoralinjaisten hyllyjen takana on paljon säilytystilaa. 
Ikkunan kaihdin katoaa suojuksen taakse, kun sitä ei tarvita – tässä pohjaratkaisu 600 MQ.

TYYLIKÄS 
LOOK.
MODERNI
MUOTOILU.

KYLPYHUONE
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Vesihanaa voi käyttää lisäva-
rusteena olevan ikkunan kautta 
myös ulkosuihkuna. 

Tilan levyinen pesual-
las on käytännöllinen 
– tässä pohjaratkaisu 

600 MQ.

NEROKAS
TILAKONSEPTI.
ENEMMÄN TILAA
KUIN ENSISILMÄYKSELLÄ
USKOISI.

Nerokas tilakonsepti. Kylpyhuoneessa yh-
distyvät moderni ilme ja älykkäät toiminnot, 
kuten sähköpumpulla varustettu käännettävä 
kasetti-WC tai koko tilan levyinen, helppohoi-
toisella pinnalla varustettu pesuallas. 

Helppohoitoinen pesuallas.

Suihkualtaan 
peite tuo lisää 
tilaa.

Oikea kylpyhuone. CaraTour kylpyhuone 
ei ole ainoastaan tyylikäs, vaan se on myös 
suunniteltu käyttöä varten. Ulkona vietetyn 
tapahtumarikkaan päivän jälkeen maistuu lämmin 
suihku. Myös talvella.

KÄYTÄNNÖLLINEN 
YKSITYISKOHTA –   
JA HELPPO 
KÄYTTÄÄ.
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KOHOKOHDAT

1 3

5 6 7

2

109

4

8

11

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Pakkauksen yksittäiset tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAA HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.
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KOHOKOHDAT

13 14

15 16

12

18 19

17

1. Lisävarusteena Panoraamaikkuna. Lisää valoa ja 
tilan tuntua sisätiloihin.

2. Easy-Entry-pöytä. Helppo kulku ilman häiritsevää 
pöydänjalkaa.

3. Himmennettävillä LED-valoilla varustettu sade-
kouru. Luo miellyttävän tunnelman sisäänkäyntialueelle.

4. Lämmitetty jalusta. Tarjoaa tunnelmavaloa ja läm-
mittää jalkoja.

5. Latauksentehostin. Asunto-osan akun nopea  
ja tehokas lataus moottorin käydessä.

6. Truma iNetX-System-laitteella ja LED-käyttölait-
teella voi ohjata keskitetysti auton sähköjärjestelmää ja 
lämmitystä. Lisäksi vesimäärien tarkistus on helppoa.

7. Head-Up-näyttö. Kaikki tiedot suoraan näkökentässä 
katseen pysyessä tiessä.

8. Easy-Space-rakenne. Ainutlaatuista tilaa ilman 
ahtauden tunnetta ohjaamoon siirryttäessä. 

9. Houkutteleva sisäänkäyntialue. Näyttää jo kaukaa 
hyvältä (lisävarusteena myös nahkaverhoilulla).

10.  102 litran raikasvesisäiliö. Kapealinjainen rakenne 
suoraan pyöräkotelon päällä tarjoaa lisää säilytystilaa.

11. Huikea takaosan tilavuus. Takaosa kätkee sisäänsä 
jopa 935 litran kuormaustilavuuden (600 MQ / DQ). 

12. Easy-Slide-vuode. Rullalaakeroiduille kiskoilla loihdit 
käden käänteessä kattokorotukseen vuoteen.

13. Ylös nostettava sälepohja. Suurempien tavaroiden 
kuljettamista varten tavaratilaa voi suurentaa helposti 
nostamalla sälepohjan ylös.

14. Laadukkaat yhdistelmäkaihtimet. Antavat näkö-
suojaa sekä suojaavat myös hyönteisiltä.

15. Harmoninen tunnelma. Kangasverhoilu sivuseinissä 
tuo lisämukavuutta.

16. Smart TV. Kotioloja vastaavia televisioelämyksiä 
varten äly-TV:n voi yhdistää helposti internetiin.

17. Luokkansa suurin makuuala. 152 cm:n leveydellä  
riittävästi tilaa rentoutumiseen (600 MQ / MQH / DQ). 

18. Leveä sähköisesti toimiva astinlauta. Lisämuka-
vuutta sisään ja ulos astuttaessa. 

19. ComfortSpa-kylpyhuone. Magneettinen suihkuverho 
on todella käytännöllinen.



INTOHIMOINEN MONILAHJAKKUUS.

KULKEE OMIA 
POLKUJAAN.
SINUN VALIT-
SEMIASI. 

CaraBus / CaraTour 630 MEG 
erillisellä takatallilla. Valtavan tavaratilan ja täysimittaisen asunto-osan 
yhdistelmä on täydellinen ratkaisu seikkailunjanoisille.



 
ON MUKANA 
KAIKESSA MITÄ 
TEET. 

[OUTLAW] on maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen CUV, joka 
on jo tehtaalla varustettu täydellisesti ajokkisi kuljettamista varten. 
Öisin kaikki välineet ovat turvassa lukitussa takatallissa, päivisin 
OUTLAW vie sinut turvallisesti ja nopeasti seuraavaan elämykseen!

Tilaa pyörällesi ja mukava 
asunto-osa. 

[OUTLAW] tarjoaa sinulle 
molemmat.

Korjaamo ja koti tien päällä. 
Se kuljettaa sinut arkisin töihin ja 
viikonloppuisin minne ikinä haluat.

Tilaa jopa 4 polkupyörälle. 
Halusitpa lähteä lenkille tai tutustua ym-

päristöön, ei muuta kuin menoksi.

Takatallissa ajoneuvosi kulkee käte-
västi ja turvallisesti mukana, valmiina 

uuteen kilpailuun.



XY / XY

Tila riittää muullekin kuin vain yhdelle 
pyörälle – tässä CaraBus [OUTLAW].

VAHVUUS / ULKOILME

44 CUV

MOOTTORI-
PYÖRÄSI 
KULKEE 
TURVALLISESTI 
MUKANA.
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Loputtomasti tilaa tavaroille. 
Kaksi pyörää ja runsas määrä varusteita ei 
ole [OUTLAW]:lle mikään ongelma. Älykästä 
suunnittelua! Takatallia voidaan hyödyntää 
myös lisämakuupaikkoina.

Hyvin suunniteltu! Ajoramppi varastoidaan 
kätevästi auton takaosaan tilan säästämiseksi.

ENEMMÄN 
KUIN KÄTEVÄ. 
INTEGROITU 
AJORAMPPI.

Niin yksinkertainen, niin kätevä. Ovet 
auki, ramppi paikalleen ja menoksi! Matalan 
lastauskorkeuden ansiosta [OUTLAW]:n 
pakkaaminen on erityisen helppoa – oli 
kyytiin tulossa sitten kaksi pyörää, mönkijä 
tai jotain muuta suurempaa.

Mieletön talli. Pyörä 
turvallisesti mukana ja käden 
ulottuvilla kaikki, mitä tarvitsen 
menopelini hoitoon. Oma talli aina 
mukana – sopii minulle. 

TAKATALLIIN ON MAH-
DOLLISTA SAADA LISÄVA-
RUSTEENA LISÄVUODE.

lisävarusteena 
lisävuode
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CUV46

 ASUMINEN  NUKKUMINEN

      Ovi kiinni. Toisaalta siistiä, että pyöräni on 
koko ajan lähelläni, vain yhden seinän takana. 
Toisaalta olen erittäin iloinen tuosta meidät 
erottavasta seinästä. Vaatteet ovat nimittäin 
treenin jälkeen melko likaiset ja hikiset…

Tilava ruokailuryhmä huokuu muka-
vuutta – tässä CaraBus [OUTLAW].

Kaikki kyydissä. Leirintäalue tai varikko: 
[OUTLAW]n kanssa olet vapaa ja omavarai-
nen. Oma vuode? Check. Oma keittiö? Check. 
Oma kylpyhuone? Check. Kaikki ensiarvoisen 
tärkeää, kun päivällä pitää pysyä jatkuvasti 
vauhdissa.

Kätevä kulku asunto-osasta takatalliin 
suljettavan oven kautta.

LEMPIPYÖRÄ 
IHAN 
LÄHELLÄ.

CUV



RUOANLAITTO  NUKKUMINEN  KYLPYHUONE  

75 litran jääkaapilla ja sähkösytytyksellä sekä kaksili-
ekkisellä keittimellä varustettu keittiö sisältää kaiken 
hyvän aterian valmistamiseen vaadittavan.

Kun on päivällä jatkuvasti liikkeessä, on 
ansainnut kunnon yöunet.

Aina raikkaana. 
Virkistäydy auton kylpyhuoneessa

LISÄTILAA 
KATTOKAAPISSA.

Ohjaamon istuimet kääntämällä lisävarusteena saatavan taitettavan pöydän ympärille saa lisää tilaa. 
Ohjaamon yläpuolella olevaan kattokaappiin voi piilottaa kaiken turhan – tässä CaraTour [OUTLAW]. 47 
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CUV48 Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Pakkauksen yksittäiset tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.
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KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAA LOPPUUN 
ASTI AJATELLUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

CUV



12

13

1514

16

17

KOHOKOHDAT
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1.  [OUTLAW] CaraBus. Hienostuneet ulkoteippaukset 
kupari-antrasiittia ja sisätiloissa Tiberino-puupinnat.

2.  [OUTLAW] CaraTour. Urheilulliset ulkoteippaukset 
metalli-antrasiittia ja sisätiloissa alumiinipinnat.

3. Ikkuna vuoteen vieressä. Hyönteisverkko ja pimen-
nysverho varmistavat miellyttävät unet.

4. USB-latauspistorasia. Käytännöllinen turvaverkolla 
varustettu latausasema älypuhelimelle, kameralle ja 
muille virtaa vaativille elektronisille laitteille.

5. LED-spottivalot vuoteen vieressä. Energiaa sääs-
tävä tunnelmallinen valaistus.

6. 24" Smart-TV. Internet-yhteydellä varustettu tele-
visio mahdollistaa TV:n suoratoiston. Tarvitaanko enää 
satelliittilaitteita?

7. Suihkualtaan peite. Suihkualtaan peite tuo lisää 
asuintilaa (lisävaruste).

8. Jaloteräksiset saranat. Kestävät ja pitkäikäiset 
saranat on tehty aktiiviseen käyttöön.

9. Suljettava takatallin ovi. Tallin ilma ei pääse sekoit-
tumaan asunto-osan ilmaan.

10. LED-valot takatallissa. Valoisa takatalli.

11. Kätevä kulku. Asunto-osasta pääsee suoraan taka-
talliin suljettavasta ovesta.

12. Auton sähköjärjestelmä kätevästi käden 
ulottuvilla. Sijoitettu tilaa säästävästi pyöräkotelon 
yläpuolelle.

13. Takatallin lokerot. Täällä voit säilyttää kaikkea, 
mitä tarvitset taas seuraavana päivänä: kenkiä, kypärää 
ja paljon muuta.

14. Takatilan pistorasiat. Sähköä siellä, missä sitä tar-
vitaan; lisävarusteena saatavan Voltage-paketin 230 V 
SCHUKO-pistorasia ja USB-pistorasia.

15. Suihku taivasalla. Takatallissa on lämpimän ja 
kylmän veden liitäntä ulkosuihkulle (lisävaruste).

16. Pidempään omavaraisena. Kätevään paikkaan 
sijoitetun asunto-osan akun ansiosta (lisävarusteena 
saatavissa myös litiumioniakkuna). 

17. Airline-kiskot ja kiinnityslenkit. Varmistavat 
parhaan kuormansidonnan.
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Ammattitaito CUV-retkeilyautojen 
valmistuksessa. Ammattitaito CUV-ret-
keilyautojen valmistuksessa ei tarkoita 
ainoastaan teknisiä ylivoimaisuuksia, 
vaan myös runsasta valikoimaa. 
Haluathan CUV-retkeilyautosi olevan 
yhtä yksilöllinen ja ainutlaatuinen kuin 
lomasuunnitelmasi. Valittavissasi on 
erilaisia pohjaratkaisuja, ulkovärejä ja 
kattokorkeus- ja vuodevaihtoehtoja.

Runsaasti vaihtoehtoja.
Suunnittele juuri sinun 
näköisesi CUV. 

600 MQH

540 MQ

Tässä pohjaratkaisus-
sa mukana on kaikki 
matkalla tarvittava. 
Poikittaisvuode ja täysin 
varusteltu keittiö.
Näppärä malli 
dynaamisilla mitoilla.

Dynaamisen tyylikäs 
MQH-katto kätkee 
sisäänsä kaksi erillistä 
makuupaikkaa.
Urheilullinen 
tyyliniekka sopii 
myös perheille.   

tässä: CaraTour

tässä: CaraBus

Esitteen kuvat eivät ole tuotantoa sitovia. Ajoneuvon ja varusteiden todelliset omi-
naisuudet saattavat poiketa niistä. Kuvitukset eivät takaa tiettyjä ajoneuvojen ja va-
rusteiden ominaisuuksia, joten niiden ei voida odottaa perustuvan niihin. Pyydämme 
käymään jälleenmyyjäsi kanssa läpi valitsemasi ajoneuvon tarkat tiedot ja lopullisen 
varustuksen.

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä 

keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,41 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Poikittainen parivuode
• Easy-Slide-vuode 

MQH-katossa
• Kokonaispituus 5,99 m
• 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

Vakiona
EASY-SLIDE-VUODE
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Suunnittele CUV-retkeilyautosi nyt osoitteessa 
configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

600 ME 630 ME 630 MEG

600 K600 DQ600 MQ

Dynaaminen käsitellä ja 
erittäin tilava. Klassi-
sessa CUV-pohjaratkai-
sussa on tilaa säästävät 
poikittaisvuoteet ja 
suuri keittiö.
Allround-malli 
klassisella pohjarat-
kaisulla.

Älykäs tilakonsepti ja 
mukavat erillisvuoteet. 
Runsaat tilat ja avaruus 
tuovat erityistä muka-
vuutta. 
Kompakti pakkaus 
erillisvuoteilla.

Monikäyttöisessä ta-
kaosassa on makuupaikat 
koko perheelle, tai tarvit-
taessa se taipuu lisäsäily-
tystilaksi polkupyörille ja 
muille varusteille. 
Kuljetuskapasiteetilla 
varustettu moniosaaja.

Erityispiirteenä erillinen 
tavaratila valtavassa 
takatallissa, yhdistettynä 
täysimittaiseen asun-
to-osaan. 
Moniosaaja
kuljetustarpeisiin ja 
yöpymiseen.

H3-katto, erinomainen 
tilaratkaisu. Erityispiir-
teenä ainutlaatuinen si-
säkorkeus ja nostovuode 
ohjaamon yläpuolella. 
Kattokorotuksella  
varustettu, muuntau-
tumiskykyinen.

Täysi panostus muka-
vuuteen erillisvuoteilla 
ja suurella keittiöllä. 
Näin paljon tilaa 
rentoutumiseen ei ole 
kellään muulla.
Tilava 
rentoutumiskeidas.

tässä: CaraBus

tässä: CaraTour

tässä: CaraBus

tässä: CaraBus tässä: CaraBus

tässä: CaraBus

*Lisävarusteena saatava nostokatto tuo 2 lisämakuupaikkaa.
Lisätietoa hinnastossa tai osoitteessa weinsberg.com/catalogues-price-lists

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
• keskellä
• Poikittainen parivuode
• Nostovuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä 

keskellä
• Pitkittäiset 

erillisvuoteet
• Kokonaispituus 6,36 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäinen parivuode
• Erillinen takatalli
• Kokonaispituus 6,36 m
• Jopa 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä 

keskellä
• Pitkittäiset 

erillisvuoteet
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä 

keskellä
• Poikittainen kerros- 

parivuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 7 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustet-

tua istuinpaikkaa

Vakiona
NOSTOVUODE
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VERHOILU-
KANKAAT.
MAKUSI 
MUKAAN.

SAATAVANA LISÄMAKSUSTA

ALU

SZECHUAN ACTIVE ROCK

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUAVAKIOVARUSTE

FIFTY SHADES 
(tekonahka)

CaraTourCaraTour CaraBusCaraBus

CaraTourCaraTourCaraTour CaraBusCaraBusCaraBus

TURIN

CUV- 
VÄRIMAAILMA.
LISÄÄ
TYYLIÄ.

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

FER 
GREY*
(METALLIVÄRI)

ARTENSE 
GREY* 
(METALLIVÄRI)

BLACK*
(METALLIVÄRI)

CAMPOVOLO 
GREY*
(SPECIAL
SOLID)

LANZAROTE 
GREY*
(SPECIAL
SOLID)

SILVER 
(ALUMINIUM GREY)*
(METALLIVÄRI)

VALKOINEN 
(UNI)

Värivaihtelut mahdollisia.
*Saatavilla lisämaksusta.



53

AVOCADOAQUA

PEACH

STONEEARTH

MAGNOLIA

MONIPUOLISUUS / DESIGN

COZY HOME- 
SISUSTUSPAKETTI.
SINÄ PÄÄTÄT. 

Paketti sisältää: 4 höyhentäytteistä tyynyä (2x 60 x 40 cm & 2x 40 x 40 cm), 
2 torkkupeittoa ja settiin sopivan kaitaliinan.

FRANKANA FREIKO 
WEINSBERG-VALIKOIMA.

Kaikki tiedot ja hinnat osoitteessa www.frankanafreiko.de

2

5

4

3

1

6

Saatavissa WEINSBERG-jälleenmyyjiltä  
tai verkkokaupasta osoitteesta shop.weinsberg.com.

SAATAVISSA 
LISÄVARUS-

TEENA

JOKAISEEN 
WEINSBERG

1. Juomapullo 800 ml Classic Sport 
ruostumatonta terästä. Helppo puhdistaa. 
Mitat: 7 x 25 cm. Paino: 256 g. Tuotenro 
651/023

2. Retkituoli alumiiniputkea. 8 asentoon 
säädettävä, 76 cm korkea selkänoja. 
Enimmäiskuormitus: 100 kg. Runko: 
alumiinia. Mitat kokoon taitettuna: 107 x 
69 x 5 cm. Tuotenro 651/022

3. Dukdalfin retkipöytä Accordeon sään-
kestävällä Sevelit-pöytälevyllä. Korkeus-
säädettävä: 5 – 74 cm. Mitat: 100 x 68 cm. 
Materiaali: terästä. Enimmäiskuormitus: 
50 kg. Paino: 11 kg. Tuotenro 651/021

4. Piknikkärry 10 cm leveillä kuvioiduil-
la 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

Värivaihtelut mahdollisia.
*Saatavilla lisämaksusta.
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MONIPUOLISUUS / KIINTEÄT VUOTEET

VUOTEET.
VALITSE JUURI 
SINULLE SOPIVA 
VUODE.

Herää aamuun virkeänä. Me WEINSBERGillä tiedämme, 
että ravitsevat unet ovat tärkeä osa lomaelämystä. Siksi 
kaikissa vuodevaihtoehdoissa ja pohjaratkaisuissa kiinnite-
tään erityistä huomiota tilaan ja mukavuuteen. Kattavasta 
valikoimasta löydät juuri sinulle sopivan ratkaisun.

PITKITTÄINEN ERILLISVUODE.
HEITTÄYDY
PITKÄKSEEN. 

POIKITTAINEN KERROSPARIVUODE.
NUKKUMISMUKAVUUTTA  
KAHDESSA KERROKSESSA.

POIKITTAINEN PARIVUODE.
TEHOKKAAN
MONIKÄYTTÖINEN.

PITKITTÄINEN PARIVUODE.
VALTAVA MAKUUALA
KORKEUKSISSA.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/cuv-variants

Takaosassa on runsaasti tilaa koko 
perheelle. Ylemmälle poikittais-
vuoteelle 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

Alhaalla välineet erillisessä tallissa, 
ylhäällä todella paljon tilaa rentoutumi-
seen hektisen päivän jälkeen.

CaraBus / CaraTour    
630 MEG  

Mukava poikittainen parivuode 
on koko ajoneuvon levyinen. Näin 
voit nauttia suuresta makuualas-
ta ja mahtavasta tilantunnusta. 

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ /  
    DQ / MQH

Jopa 200 cm:n pituus tarjoaa 
enemmän kuin riittävästi tilaa 
kunnon lepohetkelle. Halutes-
sasi voit lisävarusteena muuttaa 
molemmat erillisvuoteet yhdeksi 
suureksi makuualaksi.

CaraBus / CaraTour   600 ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa
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MONIPUOLISUUS / SÄÄDETTÄVÄT VUOTEET

Erittäin käytännöllistä: 
Asuntovaunun ruokailuryh-

mät muuntuvat nopeasti 
lisämakuupaikaksi.

Nostokaton ansiosta pääset naut-
timaan 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

Säästää tilaa ja on erityisen help-
pokulkuinen. Kun kaipaat lepohet-
keä, voit liu’uttaa vuoteen helposti 
auki. Laadukas työnjälki takaa 
ainutlaatuisen tunnelman. Tikkaat 
on helppo asettaa paikoilleen, ja 
kun niitä ei ne tarvita, ne voi piilot-
taa niille varattuun säilytystilaan.

CaraBus / CaraTour  600 MQH

Vain yhdestä kahvasta taiot 
esiin keulan nostovuoteen. Ylös 
nostettuna lokoisa makuupaik-
ka on lähes huomaamaton. Se 
kiinnitetään turvallisesti soljilla ja 
turvavöillä. 

CaraBus / CaraTour   600 DQ

NOSTOKATON PARVISÄNKY.
KÄYTÄNNÖSSÄ 
ULKONA. 

NOSTOVUODE. 
LÄHES
HUOMAAMATON.

EASY-SLIDE-VUODE.
HELPPOKULKUINEN
MAKUUTILA.

Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. WEINSBERG-jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
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258 cm

190 cm

MONIPUOLISUUS / KATOT

Mahtavat tilat kompaktissa pakkauksessa. H2-katon alle mahtuu kaikki, 
mitä ihminen voi retkillään tarvita. Kompaktin koon ansiosta ajat vaivattomasti 
myös keskikaupungin kaduilla. Suurenmoista!

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/cuv-variants

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

H2-KATTO
HUOMAAMATTOMAN 
SUURENMOINEN.

Markiisi asennetaan katolle ja on saatavissa 
kaikkiin a.

Poikittainen parivuode (540/600 MQ). Poikittainen kerrosparivuode (600 K). Pitkittäinen erillisvuode (600 / 630 ME).

Lisävarusteena saatava Panoraamaikkuna on saatavissa ainoastaan H2-katolla varustet-
tuihin CUV:eihin, ja se pitää sisällään nostotoiminnon, hyönteissuojan ja pimennysver-
hon.

H2-katon vuodevaihtoehdot

KOHOKOHDAT
H2-katolla varustettu 

WEINSBERG-CUV.

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa
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282 cm

218 cm

MONIPUOLISUUS / KATOT

CaraBus / CaraTour   600 DQ
CaraBus / CaraTour   630 MEG

Täysimittaista asumisviihtyvyyttä. H3-katon tuoma joustavuus ja sisä-
korkeus tuovat vahvasti mieleen matkailuauton mukavuuden. Ajodynamiikka 
on kuitenkin tämän katon kanssa rajoittamaton – eikä korkeuden riittämistä 
tarvitse pelätä tavallisissa alikulkutunneleissa.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/cuv-variants

KOHOKOHDAT
H3-katolla varustettu 

WEINSBERG-CUV.  

H3-KATTO
KORKEUKSIIN 
ILMAN RAJOITUKSIA.

Poikittainen parivuode (600 DQ). Nostovuode (600 DQ). Pitkittäinen parivuode (630 MEG)  

Markiisi asennetaan katon sivulle ja on 
saatavissa kaikkiin ajoneuvopituuksiin.

Vaikuttava sisäkorkeus – 
tässä CaraBus 630 MEG  

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

H3-katon vuodevaihtoehdot
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308 cm

238 cm

MONIPUOLISUUS / KATOT

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 vapau-
desta juuri sinun tyylilläsi.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/cuv-mqh

MQH-KATTO
ENTISTÄ 
ENEMMÄN
TILAA.

Tyyliä vai tilaa?
Molempia.

MQH-kattokorotus.

Nerokas vedenpoisto. Johtaa sadeve-
den ja sulamisvedet tehokkaasti pois.

Takaikkuna ja avattava ikkuna. 
Valoa tulvivaa tunnelmaa.

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

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

KOHOKOHDAT
MQH-katolla varustettu  

WEINSBERG-CUV.

CaraBus / CaraTour   600 MQH

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa
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MONIPUOLISUUS / KATOT

Rullalaakeroidulla esiin 
liu’utettavalla Easy- 

Slide-vuoteella varustettu 
kattokorotus. 

MQH-KATTO
AINUTLAATUINEN
ASUMISKONSEPTI.

Yllättävän mukava. 
Katso TV:tä parvisängyltä.

Mahtavaa tilan tuntua.
Miellyttävä tunnelma.

Ainutlaatuinen sisäkorkeus. Enemmän 
säilytystilaa korkeampien yläkaappien 
ansiosta.

Rullalaakeroidut kiskot. Hiljainen ja 
pitkäikäinen toiminto.

Helppo vaihto. Makuupaikasta asuintilaksi käden käänteessä.

Kaiteella varustettua lisäsäilytystilaa. Lisää 
säilytystilaa yläkaappien päällä.

Asento ajon aikana

Nukkumisasento

53 cm

172 cm

Ruokailuryhmä kokonaan hyödynnettävissä. 
Myös kun Easy-Slide-vuode on laskettu alas.
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MONIPUOLISUUS / KATOT

Ylittää yksinkertaisesti kaikki odotukset. WEINSBERG lanseeraa uuden nosto-
kattoisen CUV-malliston. Lukemattomat työtunnit realisoituvat toimiviin toimintoihin, 
nykyaikaisiin materiaalivalintoihin, LFI-tekniikkaan ja turvallisuuteen.

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

Ainutlaatuinen. Kompakti. 
Aerodynaaminen.

AINUTLAATUINEN
NOSTOKATTO. 

Ainoana valmistajana nostokatto LFI-tek-
niikalla ja aerodynaamisella muotoilulla.

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

Valtavan kokoinen makuuala (200 x 135 cm) 
nostokatossa.

Nerokas alarakenne tuulettaa patjan 
alhaalta.

Avoautotoiminto hyönteisverkolla ja 
pimennysverholla.

KOHOKOHDAT
WEINSBERG CUV 

nostokatolla.

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

Sadekourutoiminnolla ja sisäänra-
kennetulla etuteltan valaistuksella 
varustettu markiisinpidike.

Kosketustoiminnolla varustetut 
sisäänrakennetut lukuvalot ja tun-
nelmavalaistus.

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa
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MONIPUOLISUUS / KATOT

Taitettavien tikkaiden kautta pääsee ylempään kerrokseen.

1. Vakiovarusteisiin kuuluvat 
lämminilmasuuttimet varmis-
tavat miellyttävän lämpötilan 
yläkerroksessa.

2. Induktiivinen latauslokero 
langattomaan lataukseen.

3. USB-latauspistorasia.

Esteetön näkymä tähtitaivaalle nostokatosta.

4. Mukiteline turvalliseen ja 
käytännölliseen säilytykseen.

NOSTOKATTO 
VIIHTYISYYTTÄ 
KAHDESSA 
KERROKSESSA.

YLEMPI KERROS
Nuku melkein kuin ulkona

tähtitaivaan alla.

ALEMPI KERROS
Rajatonta CUV- 

mukavuutta.

Monitoimiset säilytyslokerot käden 
ulottuvilla. 
Katso toiminnot kuvista 1–4.

Erityisen suuren 
nousun ansiosta 
ylävuoteeseen 
pääsee helposti.
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Lisävarusteena saatavassa jäähdyttimen 
säleikön Styling Paket Black-paketissa kaikki 
on mustaa: kiiltävät rivat, valot ja tuulenoh-
jain.

Alleajosuoja suojaa moottoritilaa ja 
korostaa uutta tyyliä.

Dynaaminen 
LED-suuntavalo

Täys-LED-etuvalot 
(lähi- ja kaukovalot)

LED-päiväajovalot

Uusi vakiovarusteisiin kuuluva musta jäähdytti-
men säleikkö kromatulla rivoilla ja alumiinisel-
la tuulenohjaimella.

ULKOPUOLEN 
KOHOKOHDAT

UUSI 
JÄÄHDYT-
TIMEN 
SÄLEIKKÖ

Uudet lisävarusteena saatavat täys-LED-ajo-
valot vakuuttavat kapealla ja hienostuneella 
ilmeellään. Malli on saatavissa valinnaisesti 
alumiinisena tai mustana. Valo on 30 % kirk-
kaampi halogeenivaloihin verrattuna, mikä 
parantaa matkustusturvallisuutta. 

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

FIAT Ducato on jo 40 vuoden ajan ollut yksi suosituim-
mista matkailu- ja retkeilyautojen alustoista.  Uusi 
FIAT Ducato 8 vakuuttaa merkittävästi uudistuneella 
ilmeellään, lukuisilla teknisillä ominaisuuksillaan 
ja Infotainment-järjestelmällään sekä kuljettajan 
avustinjärjestelmien tuomalla ajomukavuudella. Jopa 
180 hevosvoimaa ja uusin EURO 6D-Final-standardi 
takaavat parhaan suorituskyvyn ja tehon.

UUSI
FIAT
DUCATO

8

Ammattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa

Uusi 
perusajoneuvo
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SPARSAME
UND DURCHZUGS-
KRÄFTIGE
MOTOREN

Lisävarusteena saatava nahkainen ohjauspyörä ja vaih-
dekepin pää kromi- ja korkeakiilto-osineen ovat tyylikäs 
yksityiskohta ohjaamossa.

Vakiona 3,5” digitaalinen TFT-yhdistelmämitta-
risto kahdella analogisella näytöllä.

Lisävarusteena saatavassa, 7” digitaalisella TFT-yhdis-
telmämittaristolla ja kahdella digitaalisella näytöllä 
varustetussa virtuaalisessa ohjaamossa myös avustin-
järjestelmät ovat koko ajan näkyvissä.

• Vakionopeussäädin
• ESP
• Hill Holder (mäkilähtöavustin)
• ABS
• Elektroninen käynnistyksenestolaite
• Sähköinen ohjaustehostin
• Trailer Stability Control System
• Post Collision Braking System
• Sivutuuliavustin

•  Traction Plus-luistonestojärjestelmä ja 
alamäkihidastin 

• Rengaspaineanturit

Safety Pack FIAT :
Lisävarusteena saatava turvallisuuspaket-
ti pitää sisällään hätäjarrutusavustimen, 
kaistanpitoavustimen, liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän ja automaattiset 
kaukovalot sekä sade- ja valotunnistimen. 

Vakiovarusteena:

Lisävarusteena saatavat 
avustinjärjestelmät:

Safety Pack Easy Driver: 
Lisävarusteisiin kuuluva paketti aktiivi-
sella vakionopeussäätimellä, älykkäällä 
nopeusavustimella ja vireystilan valvon-
nalla parantaa turvallisuutta. 

DIGITAALINEN 
MITTARISTO

TÄYSIN 
UUDET
SISÄTILAT

Lisävarusteisiin kuuluvat in-
duktiivinen latauslokero, kaksi 
USB-pistorasiaa ja 230 V-pis-
torasia tuovat mukavuutta ajon 
aikana. (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavalla 
ohjaamoon sijoitetulla akun ero-
tuskytkimellä voi suojata akkua.

UUTTA

AVUSTIN- 
JÄRJESTELMÄT.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa:     weinsberg.com/ducato-8
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Kätevä vesisuodatin ei jätä hygienian suhteen mitään 
sattuman varaan. Bluuwater-vedensuodatusjärjes-
telmän suodatuskapasiteetti on 8 000 litraa, ja se 
poistaa huipputehokkaan ultrasuodatuskalvon avulla 
mikrohiukkaset, mikrobit ja bakteerit 99,999-prosent-
tisesti. Jäljellä olevan kapasiteetin voi tarkistaa auton 
Timestrip-ilmaisimen ansiosta milloin tahansa, ja Click 
and Ready-pikaliitäntäjärjestelmä takaa vuodottoman 
vaihdon. Säännöllinen vaihto 6 kuukauden välein ta-
kaa parhaan vedenlaadun ja turvallisen vedenjakelun.

Integroitu Head-Up-näyttö lisää 
turvallisuutta. Kaikki tärkeät tiedot 
näkyvät suoraan näkökentässä, 
jolloin kuljettajan katse pysyy 
aina tiessä. Myös Navgate Evon 
navigointiohjeet näytetään.

ÄLYKKÄÄT 
LAITTEET, 
MAKSIMAALINEN 
MUKAVUUS.

PIONEERIN 
HEAD-UP- 
NÄYTTÖ*.

Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestel-
mä toimii intuitiivisen sovelluksen avulla ollen
jatkuvasti hiljaisessa hälytystilassa. Mahdollisen 
varkauden sattuessa Velocate 2.0 paikallis-
taa CUV-ajoneuvosi. Vahva akku kestää jopa 3 
kuukautta ilman latausta. GPS-seurannalla voi 
erillisten bluetooth -antureiden avulla tarkastaa 
myös kaasupullon täyttötason ja WEINSBERGisi 
sisälämpötilan milloin tahansa etänä.

Laitteisto on lisäksi valmisteltu lisävarusteena saatavilla tunnistimilla (esim. ovi-/ikkunakosketin) teh-
tävään laajennukseen. Lisätietoja osoitteessa www.velocate.com tai www.weinsberg.com/fi-fi.

VELOCATE-GPS-PAIKANNIN 
UUSILLA TOIMINNOILLA*.
Lisää turvallisuutta
WEINSBERG.

MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

BLUUWATER*.
Vedensuodatusjärjestelmä.

* Osat saatavissa lisävarusteenaAmmattitaito CUV-retkeilyautojen valmistuksessa
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SILWYREADY*.
Rentoon 
matkustamiseen.

TRUMA-INETX-JÄRJESTELMÄ*.
Tee weinsbergistäsi  
älykäs koti.

Erityisesti matkailu- ja retkeilyautoille 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.

Lämmitysjärjes-
telmät

Aina hyvin suojattu. Laatuvalmistaja Thulen markiisit tekevät lomastasi  
WEINSBERGin kanssa entistä mukavamman. Ne suojaavat tehokkaasti auringolta, sateelta ja tuulelta, 
luovat miellyttävän tunnelman ja laajentavat asuintilaa leirintäalueella. Markiisimme ovat saatavissa 
eri kokoisina (pohjaratkaisusta riippuen), ja ne ovat erityisen pitkäikäisiä vesitiiviiden ja tuulenpitävän 
PCR-materiaalin, yksinkertaisen rakenteen ja tukevuuden ansiosta.

THULE 
MARKIISIT*.
Entistä enemmän
mukavuutta.  

Silwy MAGNETIC SYSTEM tekee lasien liukumisesta, kaatumisesta ja helisemisestä 
historiaa. Nerokas magneettijärjestelmä pitää magneettiset lasit kiinni alustoissaan tai 
erityisesti Silwyä varten kehitetyissä metallisissa lisätarvikkeissa ja tekee näin matkus-
tamisesta ehdottoman turvallista ja rentoa. Kaikki WEINSBERG-ajoneuvot ovat tästä 
lähtien silwyReady-varusteltuja. SilwyREADY-paketti sisältää pienen ja pyöreän irrotet-
tavan Silwy-kiinnittimen, jonka voi kiinnittää tervetuliaistoivotuksin keittiön yläkaappiin. 
Myöhemmin kiinnittimen voi kiinnittää minne tahansa ajoneuvossa, ja sitä voi käyttää vaa-
te- tai pyyhekoukkuna. Yhteen keittiön yläkaapeista on kiinnitetty nahkaa muistuttavalla 
pinnalla varustettu metallinen Silwy-matto. Sen päälle asetetut lasit pysyvät sokkelin 
magneettien ansiosta helisemättä tukevasti paikoillaan.

Käytännöllinen Truma iNetX -järjestelmä, jossa on intuitiivinen 
älypuhelinsovelluksen hallinta Bluetoothin kautta, antaa 
mahdollisuuden hallita etänä ajoneuvosi lämmitystä, sisä- ja 
ulkovalaistusta sekä televisiota ja radiota mistä tahansa. Värillinen 
4,3 tuuman kosketusnäyttö näyttää ulko- ja sisäilman lämpötilan, 
ja sillä voidaan käyttää Truman ja Dometicin laitteita. Intuitiivinen 
käyttöliittymä tekee valvonnasta ja hallinnasta erittäinn 
miellyttävää, selkeää ja helppoa.

* Osat saatavissa lisävarusteena

PIONEER
NAVIGAATIOLAITTEISTO
(AVIC - navigation)*. 
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www.rentandtravel.de/app Löydä kaikki vuokraamot: www.rentandtravel.de

Haluatko hankkia vapaa-ajan ajoneuvon, 
mutta haluaisit ensin testata, onko se si-
nulle sopiva? Silloin RENT AND TRAVELin 
tarjonta sopii sinulle. Selvitä internetistä 
tai matkatoimistosta sinua eniten miellyt-
tävä 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 palve-

luvalikoimasta, kuten reittiehdotuksista ja 
lukuisista yhteistyötä tekevistä leirintä- ja 
pysäköintialueista. Riemukasta käytännön 
lomatestiä!

Koe lomasi nyt entistä mobiilimpana
seuraavilla toiminnoilla:

•  Tilauksen 
yleiskuva

• Push-ilmoitukset
• Online Check-In
• Maksut
• Opastusvideot

• Tarkastuslistat
• Asemien tiedot
• Vuokratarjonta
•  Apua hätätilan-

teessa
• ja paljon muuta… 

RENT AND TRAVEL NYT MYÖS 
SOVELLUKSENA

Suunnittele oma matkailuajoneuvo-
si. Sinä päätät mallin ja mieleisesi 
varustelun, me rakennamme sinulle 
valmiin auton!

configurator.weinsberg.com

Pohjaratkai-
suavustin
Perhemalli tai seikkailuajoneuvo 
kahdelle? Selvitä mikä on sinulle 
sopivin vaihtoehto: 

layoutfinder.weinsberg.com

Configuraattori Tiedämme että aina ei ole helppoa päättää mikä 
on juuri oikea malli. Jälleenmyyjähakumme aut-
taa sinua valitsemaan sinulle parhaiten sopivan 
vaihtoehdon. Voit tutustua unelmamalliisi pai-
kan päällä ja kysyä kaikkea mieltä askarruttavaa. 
Etsi lähin jälleenmyyjä osoitteessa:  

dealer.weinsberg.com

Jälleenmyyjähaku

  Yli 170 vuokrauspisteessä yli 1.900 
vuokrattavaa ajoneuvoa.

   Varaa internetissä osoitteessa  
www.rentandtravel.de tai 380 
yhteistyökumppanimatkatoi-
mistossamme.

CaraView

KAIKKIALLA LOMALLASI

WEINSBERG CUV sisältää voucherin MediKitille, joka oikeuttaa lääkepakkaukseen 
joka sisältää apteekeissa myytäviä matkalla aika ajoin tarvittavia lääkkeitä kuten 
kipu- ja allergialääkkeitä sekä myösvatsavaivoihin tarvittavia lääkkeitä. Sinua 
hoidetaan aina hyvin!*

* Saat WEINSBERG-ajoneuvosii mukana nyt myös MediKit-arvosetelin. Lääkesetti sisältää vain apteekista saatavia 
lääkkeitä. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin postimyyntiapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. 
Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.

MEDIKIT-ARVOSETELI.
Lääkesettiin oikeuttava
kuponki.

TUTUSTU ENNEN 
SITOUTUMISTA…

Nyt vuok-
rattavissa 
myös ulko-

mailla!



#teamWEINSBERG kirjoittaa matkaker-
tomuksia ja jakaa ne yhteisössä. Tunnelmat 

ovat käsin kosketeltavissa!

Sharing is caring: Millaisia kokemuksia 
sinulla on matkoiltasi WEINSBERGin 

kanssa?  
 Jaa unohtumattomat hetkesi sosiaalisen 

median kanavillamme.

Kaikki ovat tervetulleita 
#teamWEINSBERGiin!

Ole osa 
yhteisöä.

@weinsberg_official

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

Lähdin valokuvaajana Svenin ja Philippin mat-
kassa Freeski-lomalle CaraTourilla. Olimme 
yllättyneitä siitä, kuinka ketterästi se kiipesi 

ylös Alppien haastavia teitä. Urheiluvälineiden 
lisäksi myös kuvausvälineeni kulkivat ongelmitta 

mukana – uskomatonta, mitä kaikkea mukaan 
mahtuukaan!

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!

GREGOR 
HARTL

MANUEL
LETTENBICHLER

@gregor_hartl_photography

@manuellettenbichler
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Seuraa meitä 
sosiaalisessa 
mediassa ja käy 
verkkokaupassamme!

www.weinsberg.com Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Matkailuvaunumme ja 
matkailuautomme löydät erillisistä 
WEINSBERG-kuvastoistamme!

Toimitussisältöä, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä ulkoasua koskevat tiedot vastaavat painohetkellä (07/2021) voimassa olleita tietoja. Pidätämme 
oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Pidätämme sopimuksen tekemisen jälkeen oikeuden suunnitteluun 
liittyviin teknisiin muutoksiin, mikäli ne edistävät teknistä kehitystä ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin väri- ja 
koostumuspoikkeamiin sopimuksen tekemisen jälkeen, edellyttäen, että ne eivät ole vältettävissä materiaaleista riippuvista syistä (esim. noin 2,0 dE:n 
väripoikkeamat pellissä olevan maalin ja GFK:n/muovin maalin välillä) ja ne ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu 
vakiovarusteluun ja/tai ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu 
vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta 
ajoneuvosta. Selvitä ennen ajoneuvon hankintaa WEINSBERG-jälleenmyyjältä malliston todellinen varustetaso. Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu 
toimituksen sisältöön. Kuvastojemme mittatietoja sisältävät kuvat ovat vain esimerkkejä. Mittatiedot ovat arvioita ja ne on tarkoitettu havainnollistamista 
varten, eivätkä ne ole taattuja tuoteominaisuuksia. Huomioi myös voimassa olevan hinnaston tiedot erityisesti painoihin, kantavuuteen ja toleransseihin liittyen. 
Jäljentäminen, myös osittainen, sallittu vain Knaus Tabbert AG:ltä ennalta hankitulla kirjallisella luvalla. Pidätämme oikeuden muutoksiin ja pahoittelemme 
mahdollisia painovirheitä.


