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CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]
www.weinsberg.com

JIJ BEPAALT!
ONTDEK DE NIEUWE
MANIER VAN OP
VAKANTIE GAAN.

Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie tot een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot en met het weer
thuiskomen is hij jouw begeleider bij elk avontuur – perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.

DE CUV'S VAN
WEINSBERG
ZIJN GESCHIKT
VOOR ELKE
STRAAT.

DE BESTIMMING IS
NIET BELANGRIJK.
ALS WE MAAR
RIJDEN!

IN ELK OPZICHT
EEN DROOM
VAKANTIE..

Welkom in de wereld van WEINSBERG. Of het nu gaat om een romantisch
samenzijn, een gezellige familievakantie of een sportief uitje met vrienden,
altijd staat de gemeenschappelijke belevenis met bijzondere mensen in het
middelpunt. Buitengewone mensen en momenten maken ook #teamWEINSBERG.
#teamWEINSBERG biedt je de mogelijkheid om je te laten inspireren door andere
reisverhalen, praktische tips te krijgen voor je vakantie en je liefde voor kamperen
met anderen te delen.

WEINSBERG
DE SOM VAN ALLE
VAKANTIE MOMENTEN.
EEN ALLEDAAGSE DAG,
WAT
IS DAT?
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De CUV met een
klassiek fris design

De CUV met
modern design

De CaraBus is enorm als het gaat om uitrusting,
esthetiek en comfort en toch compact van
buiten. Als WEINSBERG-CUV beheerst hij
met gemak smalle wegen en maakt hij indruk
met zijn elegante interieur. Multifunctionele
uitrustingskenmerken en innovatieve details
zorgen voor een allround en plezierige vakantiebeleving.
Klasse in alle straten.

De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij van
een sportieve aanpak. Met zijn automotive rijdynamiek blijft deze WEINSBERG-CUV bij elke
lange reis absoluut cool en is hij klaar voor elk
avontuur. Het robuuste en unieke interieurontwerp biedt veel ruimte en overtuigt met veel
doordachte details.
Cool om mee te rijden.

CaraBus

www.weinsberg.com/carabus

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:

8
max. 7
5,41 m – 6,36 m

CaraTour

www.weinsberg.com/caratour

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:

8
max. 7
5,41 m – 6,36 m

Alle specificaties zijn deels inclusief optiemogelijkheden, die tegen meerprijs beschikbaar zijn.
Houdt er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden je daarom aan jouw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat je kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de
bezetting (volwassenen/kinderen) die je gepland heeft. In de zomer van 2021 zal het FIAT-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de DUCATO versie 8. Een afbeelding
van de Ducato versie 8 is om organisatorische redenen helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de DUCATO niet overeenkomen met
de huidige (nieuwe) versie.
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CUV-DNA

42

EDITORIEEL

CaraBus / CaraTour

De CUV met aparte
garage achteraan
CaraBus / CaraTour 630 MEG met aparte garage
achterin. Hij combineert een enorme afgesloten
laadruimte met een volledige leefruimte. Dit maakt
het de perfecte metgezel voor wie van avontuur
houdt.
Gepassioneerde allrounder.

Op vakantie
met een CUV van
WEINSBERG.
Buiten ben je thuis, onderweg ontdek
nieuwe kanten van jezelf en jouw
WEINSBERG. Ongeacht of je met
een van onze CaraBus, CaraTour
of [OUTLAW] onderweg bent: Wij
delen jouw passie en begeleiden je
met doordachte details. En dat merk
je elke dag van je vakantie.

www.weinsberg.com/outlaw

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:

CaraView

1
max. 3
6,36 m

Leer jouw persoonlijke droomauto nog beter kennen.

De juiste indeling
vinden

Configurator

Voorkennis

Met de voertuigconfigurator kunt
u uw individuele WEINSBERG
samenstellen.

Met de voertuigconfigurator
kan je jouw eigen WEINSBERG
samenstellen.

Aanvullende gedetailleerde informatie over de verschillende gebieden in
het door u gewenste voertuig.

layoutfinder.weinsberg.com

configurator.weinsberg.com

weinsberg.nl

#teamWEINSBERG
Uitwisseling in de community,
spannende informatie en tips
over uw voertuig van echte
kampeerders.
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Wat maakt onze
cuv zo bijzonder?
De som van vele
details.

WEINSBERG DNA. Klinkt geweldig. Dat is het ook. Wie
buscampers bouwt, is niet bij de tijd. Daarom bouwen wij
CUV. Met volle overtuiging. De CUV competenties zitten
zowel in de kleinste schroef als in de grote opslagruimte.
Het is terug te vinden in de volcorpus meubelbouw en in de
meerlaagse vloer. CUV-competentie is niet altijd zichtbaar.
Maar wel merkbaar, op elke reis.

BI

ID

ONDERH
JZ Alle E
stoffen zijn

Oeko-Tex
100
gecertificeerd.

COMFORT EN
GEZONDHEID.
De ademende stoffen bekleding van de zijwanden kan
vocht opnemen en afgeven, zodat de condensvorming
zich in vergelijking met andere modellen duidelijk
minimaliseert bijv. in de winter bij het koken met
gesloten ramen. Dat is niet alleen praktisch, maar ziet
er ook nog eens echt goed uit!
Franz Schanzer, Product Management
38 jaar, bij WEINSBERG sinds 1999
Favoriete WEINSBERG detail:
Handig geplaatste legplanken en touch LED.

Optionele Active Line stoffen
bekleding. Ademend, antibacterieel, huidvriendelijk en Ökotex-gecertificeerd.
Dinette zitbank.
De nieuwe stoelkussens beschikken over
een comfort functie en meer zitdiepte.

Het optionele EvoPoreHRC matras.
Zorgt voor een gezonde slaap met het
grootste ligvlak in het CUV-bereik.
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CUV-DNA

Verwarmingsconcept.
Voor een betere warmteverdeling in
het voertuig is de verwarming centraal onder de dinette geplaatst.

Bespaar ruimte om ruimte te maken.
De klapfunctie van de lattenbodem dient om
de laadruimte uit te breiden als er grotere
voorwerpen moeten worden vervoerd.

Elektrisch zacht
sluitende schuifdeur.
Dankzij hoogwaardige dempers sluiten de schuifdeur
zacht en geruisloos.

Robuust en duurzaam.
CPL-oppervlakken zorgen ervoor
dat de tafel en het werkblad zowat
alles kunnen weerstaan.

Ronde profielen.
Zelf ontwikkeld om het letselgevaar
door de randen te reduceren en meer
ruimte te creëren.

MEUBELMAKERIJ
EN KWALITEIT.

Tomas Sekava, meubelmaker
54 jaar
Favoriete WEINSBERG detail:
Perfecte pasvorm en vakmanschap.

Bij de CUV is een efficiënt ontwerp het
allerbelangrijkste. Dat begint al bij de
precies passende afwerking in de uitgebreide
constructie van het volledige karkas tot en met
details als een vlakke laadvloer met in serie
geplaatste sjorogen en afgeronde profielen. In
elke WEINSBERG CUV is er een doorslaggevend
kwaliteitscriterium: handwerk.

Railsysteem.
Onze bovenkasten
bezitten een doorlopend
railsysteem. voor meer
bewegingsvrijheid.

Volledig metalen.
Handgrepen met kantelvergrendeling. Duidelijke vormgeving en absoluut robuust.
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Laadbooster. Sneller en efficiënter
opladen van de opbouwaccu terwijl de
motor draai.

Waterfilter systeem "bluuwater". Zorgt voor hygiënisch
schoon water zonder chemicaliën.
Meer informatie vindt u op
>> pagina 64

Michael Gründinger,
elektricien
36 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel.

VOERTUIGTECHNIEK
EN TOELEVERING.
Wij streven naar een optimale reisbeleving
voor onze klanten. Daarom kiezen wij onze
partners zeer zorgvuldig en gebruiken we alleen datgene, waarvan we werkelijk overtuigd
zijn. Het Truma-iNetX-systeem is een voorbeeld hiervan. De topkwaliteit spreekt voor
zich, met de praktische app kan de verwarming
eenvoudig worden bediend en de gasvoorraad
optioneel worden gecontroleerd.

Lithium ion accu.
Verhoogde energiecapaciteit met
slechts 11 kg totaalgewicht (optioneel).

LED-verlichting. Energiezuinige
ledverlichting in het gehele voertuig,
deels met touch functie.

Optioneel Truma iNetX systeem.
Bedien eenvoudig het binnenklimaat en
de verlichting vanaf elke locatie via een
app of controleer het accu- en waterniveau. >> Pagina 65

Verwarmingssystemen

Tot 24" Smart TV
(in optioneel TV-pakket).
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CUV-DNA

Centraal geplaatst LEDbedieningspaneel. Waterniveau
en elektrische voorzieningen altijd
perfect in zicht.

Perfect verhoogd dak van GFK.
Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en optimale isolatiewaarden
door een speciale dubbelwandige
GFK-constructie. >> Pagina 58

PERFECTE
VOERTUIGCONSTRUCTIE
EN DUURZAAMHEID.
Om bij het samenvoegen van de verschillende elementen
op elk detail te kunnen letten is er veel kennis,ervaring en
ambachtelijk vakmanschap nodig. Dat is CUV-competentie!

Anna Wintersberger,
productiemedewerkster
26 jaar
Favoriete WEINSBERG detail:
Unieke sandwichconstructie van de vloer.

Met warme lucht omstroomde vers watertank. De 102 l
watertank is ruimtebesparend
boven de wielkast in de zijwand
geïntegreerd en creëert daardoor
extra ruimte in de laadruimte.

Sandwichconstructie. De uit meerdere lagen bestaande
opbouw en integraalisolatie alsmede in totaal 367% meer
draagvlak op de carrosserievloer zorgen voor meer stevigheid en 69% meer isolatie op de carrosserievloer.

Dakluik met helder glas.
Voor meer licht binnen.

Optimale geïsoleerd. Alle onderdelen van onze CUV zijnt innovatieve materialen geïsoleerd. Het plafond en de zijwanden zijn
geïsoleerd met polyethyleen schuim met gesloten celconstructie.

Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het
merk WEINSBERG in het kater van onze garantievoorwaarden, naast uw wettelijke garantie, een
waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons
vervaardigde opbouw.
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CaraBus
DE CUV MET KLASSIEK
FRIS DESIGN.

De CaraBus is enorm in termen van uitrusting, esthetiek en comfort
en toch compact van buiten. Als WEINSBERG CUV beheerst hij
gemakkelijk smalle wegen en maakt hij indruk met zijn elegante
interieur. Multifunctionele uitrustingskenmerken en innovatieve
details zorgen voor een hele prettige vakantiebeleving.

KLASSE OP ALLE WEGEN.

Daniela & Christoph. Wij zijn voor de eerste
keer onderweg met de camper, veel voorpret
en behoorlijk opgewonden. Onze achtdaagse
roadtrip voert ons van Freyung, via Keulen tot
aan Sylt. De CaraBus is hiervoor perfect - je
kunt eigenlijk net zo snel rijden als met een
personenauto. En dat is bij een afstand van 1300
km en een medebestuurster, die het liefst zo
snel mogelijk haar bestemming wil bereiken, een
absoluut voordeel.

ONTDEKKEN

DAGELIJKSE
SLEUR?
WAT IS DAT?

STAD,
LAND,
ZEE.
MET DE CUV
EN DE FIETS.
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CaraBus

OOK
MET
HEFDAK.

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

MET DRIE
VERSCHILLENDE LENGTES,
VINDT IEDEREEN HET
JUISTE MODEL.

Een hefdak als geen ander. Met het volledig
nieuw ontwikkelde hefdak, laten de WEINSBERG
CUV’s alle anderen oud lijken.
Meer informatie op pagina 60 en op
weinsberg.com/nl-nl/cuv-buscamper/
cuv-hefdak

630 ME

Het maakt niet uit of het nu gaat om bochtige steegjes in de
stad of om uitgestrekte strandpromenades: jouww CaraBus
brengt je waar jouw vakantiehart naar verlangt. Hij biedt meer
ruimte dan je zou verwachten. Zijn slanke ontwerp en zijn elegante verschijning zijn een genot om naar te kijken.

max. 7 slaapplaatsen

4 zitplaatsen met gordel

De 3 belangrijkste details:
• Variabele achterzijde met grote laadruimte
• Hoogwaardige indeling met hefbed
• Uitstekend binnenklimaat en veel
wooncomfort
8 indelingen

tot 3500 kg
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ONTDEKKEN
Slank ontwerp, elegante verschijning. Een overtuigend veelzijdige styler die u overal vergezelt. Hoog dak,
MQH dak of hefdak, wat je ook nodig heeft voor jouw
vakantiedromen - de CaraBus heeft de juiste oplossing
klaar en blijft tegelijkertijd wendbaar en ruim.

Kamer met uitzicht. Onze tip: stop vaak tijdens de reis
en neem spontane pauzes. Maak gebruik van de unieke functie
van de CUV en geniet van de verbinding met de natuur terwijl
je op het bed ligt met de achterdeuren open.

De optionele styling pakketten 1 en 2 bieden alles wat uw designhart begeert, van lichtmetalen velgen tot geraffineerde lak- en
interieurconcepten - hier te zien op de 630 ME.

ER OP
UITGAAN IN
STIJL EN MET
RIJPLEZIER.

SCHUIF- EN
ACHTERDEUREN
GEVEN EEN
UNIEK GEVOEL
VAN RUIMTE.
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CaraBus

Rechtlijnig en doordacht ontwerp met
enorme bergruimte achterin.

DE STAR VAN
DE MQH.
HET EASYSLIDE BED
BIEDT TWEE
EXTRA SLAAPPLAATSEN.

Als 600 MQH biedt de CaraBus nog meer stahoogte en een grandioos ruimtelijk gevoel.

H3 DAK
HOOGBED.
VEEL RUIMTE
TIJDENS HET
REIZEN EN SLAPEN.

600 DQ – slaat ook een goed figuur met een hoog dak en biedt 5 volwaardige
slaapplaatsen dankzij het hoge bed binnen. Meer informatie op bladzijde 57.
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HET
VERSCHIL
ZIT IN DE
DETAILS.
Aangename verschijning. Het meubeldecor loopt
sfeervol door het interieur, het contrasterende
decor in wit met zilveren randen zet accenten. De
CaraBus nodigt je gewoon uit om je goed te voelen.

KLASSIEK
FRIS
INTERIEUR
DESIGN.

INTERIEURONTWERP
MET EEN
HELDER
DECOR EN
ELEGANTE
CONTRASTEN.

600 MQ

Let op: het bij de CaraBus die in de WEINSBERG CUV catalogus 2021/2022 afgebeelde
meubeldecor, komt niet overeenkomt met het definitieve meubeldecor van het model in
modeljaar 2022. Vraag uw WEINSBERG dealer om advies over het definitieve standaard
meubeldecor voordat u het contract ondertekent. Wij zullen de definitieve afbeeldingen zo
spoedig mogelijk publiceren op www.weinsberg.com/carabus
In de zomer van 2021 zal het FIAT-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de
DUCATO versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 8 is om organisatorische redenen
helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de
DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie.
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CaraBus

EXTERIEURBESTICKERING
IN KOPER
ANTRACIET.

STERKE PUNTEN / KARAKTER

SFEER OM JE GOED
TE VOELEN.
Indien gewenst kan het element in het wandmeubel worden verwijderd om plaats te
maken voor de tot 24" Smart TV (uit het optionele TV-pakket) – hier in 600 K.
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DINETTE

KOKEN

Samenhangend meubeldesign met afgeronde hoeken
en zachte lijnen – hier in de 630 ME.

INGENIEUZE
OPLOSSINGEN
VOOR ONTSPANNEN
MOMENTEN.

De schuifladen met praktische tussenschotten
bieden veel ruimte – hier in 540 MQ.
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CaraBus

RUIMTEBESPAREND
ONTWERP.
PERFECT VOOR
FIJNPROEVERS.
Slim en doordacht. Compact design, mooie lijnen en details
zoals een besteklade als standaard. De kook- en eetruimte in
de CaraBus laat niets te wensen over. Draaibare stoelen voor
bestuurder en bijrijder veranderen de dinette voor twee in een
eethoek voor vier.

Stijlvol dineren onderweg. Koken in de CaraBus
is verrassend leuk. Hier kun je zelfs heel groot opdienen!
Tijdens ons uitgebreide ontbijt zijn we dol op de tafelverlenging, die met een handomdraai tevoorschijn wordt
getoverd.

Energiezuinige koelkast
(naar keuze tot 150 liter)
met geïntegreerd vriesvak.

Plafondkasten met roestvrijstalen scharnieren.

Uitklapbaar en uitbreidbaar.
De Easy Entry tafel voor meer
oppervlakte om van te genieten en
zonder storende tafelpoot.

EASYENTRYTAFEL.

Warme voeten ook in de winter dankzij het verwarmde zitbankverhoging.
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SLAPEN

EENPERSOONSBEDDEN
IN DE LENGTE.
GENOEG RUIMTE OM JE
COMFORTABEL UIT TE REKKEN.
Bed met uitzicht: open gewoon de grote achterdeuren en voel je zo
vrij alsof je midden in de natuur slaapt – hier in de 630 ME.
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CaraBus

KAMER
BOVEN.
EASY
SLIDE BED.

Elegant samenspel van hout,
stof en lichte oppervlakken voor
bijzonder wooncomfort.

Optioneel ook met loftbed:
Wat zou een CUV zijn zonder
praktische oplossingen? Meer op
pagina 55.

Aangename woonsfeer. Mooie oppervlakken, hout en ademende stoffen bekleding van
de zijwanden en een doordacht verlichtingsconcept zorgen voor een onovertroffen
behaaglijkheid. Dit wordt het cocon effect
genoemd.

Perfecte plek om je terug te trekken.
Het dwarsbed in de CaraBus 600 MQ is heerlijk comfortabel. Met zijn 1,85 meter kan zelfs
Christoph zich hier echt uitrekken. Trouwens,
voor wie dit niet genoeg is, zijn er modellen
met eenpersoonsbedden in de lengte.

Praktische opbergvakken.

LED-verlichting met
aanraakfunctie.

CHILL OUT AREA.
RONDHANGEN KAN
ZO CHIQUE ZIJN.

DWARS
TWEEPERSOONSBED.
GENEREUZE
ALLROUNDER.

ww

PERFECT
VERBLIJF.
GEZELLIG EN
COMFORTABEL.

Het ruime bed achterin is een gezellige plek om je terug
te trekken en te ontspannen – hier in de 540 MQ.
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De LED-rail als optische en functionele blikvanger
is optioneel verkrijgbaar in het Voltage pakket.

Meer veiligheid in natte ruimte dankzij de lage
instap van de douchebak.

Gewoon praktisch. De badkamer combineert
een eenvoudige stijl met geraffineerde functies, zoals opbergvakken aan de wand of extra
opbergruimte onder de wastafel.

Echt mooi! De badkamer in de CaraBus is
overgoten met licht en de koele opbergvakken
houden al jouw verzorgingsproducten binnen
handbereik. Je kunt je ontspannen tijdens
jouw schoonheidsritueel op de camping: Het
hoogwaardige rolgordijn houdt insecten en
nieuwsgierige blikken op afstand.

VERFIJNDE
FUNCTIES
EN EEN
GEWELDIGE
BLIKVANGER.

Roterende plank met opbergvak eronder – hier afgebeeld in de 630 ME.
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CaraBus

ww

GEWOON
COMFORTABEL.
INNOVATIEVE
DETAILS.

BADEKAMER

RUIMTELIJK
EN VEEL
COMFORT.

De in de wand geïntegreerde opbergvakken zijn een blikvanger en bieden praktische opbergruimte – hier in de 630 ME.
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CaraTour
DE CUV MET
MODERN DESIGN.

De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij van een sportieve aanpak.
Met zijn automotive rijdynamiek blijft deze WEINSBERG-CUV bij
elke lange reis absoluut cool en is hij klaar voor elk avontuur. Het
robuuste en unieke interieurontwerp biedt veel ruimte en overtuigt
met veel doordachte details.

WAT EEN GEWELDIGE ERVARING.

.

Sven en Philipp. Anderen klagen over zware
sneeuwval, wij gaan midden in de winter naar de
Alpen. Als freeriders en kampeerders houden we
net zoveel van bochtenwerk in de sneeuw als op de
weg. Daar hebben we het juiste voertuig voor nodig.
Waarbij de CaraTour eerder een geschikte metgezel
genoemd kan worden. Hij is sportief, hij is snel, hij
kan elke weg aan, hoe bochtig ook. U kunt er alles in
kwijt wat u als ambitieuze wintersporter nodig hebt.
Kortom, de CUV is gemaakt voor onze plannen, waarbij
we deze keer vergezeld worden door beroepsfotograaf
Gregor.

ONTDEKKEN

EINDELIJK
WEER
ER OP UIT.

SPORTIEF
KUNNEN
RIJDEN
OVERAL
EN ALTIJD.
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CaraTour

Rad
Schokdemper

EXCLUSIEVE
ALUMINIUM
VELGEN.

Wishbone
Stabilisator adapter

Stabilisator

Rijcomfort. Stabilisatoren op de achteren vooras zorgen voor nog meer plezier in
de bochten. De CUV bedwingt zelfs de
Alpenpassen zonder problemen.

AUTOMOTIVE
RIJDYNAMIEK
BIJNA ZOALS
IN EEN
PERSONENAUTO.

Gewoon cool. De sportieve indruk kan nog worden
versterkt met de exclusieve aluminium velgen.
540 MQ

Meer informatie op bladzijde 53.

540 MQ

Je wilt op reis? Hij is er altijd klaar voor. Met zijn natuurlijke en sportieve
nonchalance. De CaraTour is een echte avonturier en staat open voor alle
reisplannen. Trouwens, ondanks zijn compactheid heeft hij een ongelofelijke grote
leefen opslagruimte. Op het grootste ligvlak in zijn klasse is het perfect chillen.

max. 7 slaapplaatsen

4 zitplaatsen met gordel

8 indelingen

De drie belangrijkste details:
• Grootste ligvlak in zijn klasse
• Automotive rijdynamiek
• Coole, sportieve designtaal

tot 3500 kg
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ONTDEKKEN
De „Just Go“ CUV. Stap in, gordel om, wegrijden: Het
is nog nooit zo gemakkelijk geweest om vrijheid en
vakantie te beleven als met de WEINSBERG CaraTour.
De praktische CUV biedt alles wat u nodig hebt voor
een prijs die inspireert.
Gaaf ding. Een skidrager is overbodig bij de CaraTour.
We kunnen de ski’s gemakkelijk in de lengte achterin
opbergen. De rest van de uitrusting in ieder geval.

PANORAMAVENSTER.
GEEFT EEN
GIGANTISCH
GEVOEL VAN
RUIMTE.

KLAAR
VOOR
ELK
AVONTUUR.

Een absolute blikvanger van buiten - ook dankzij het optionele Panorama-venster – hier bij 600 MQ.

EEN ENORME
HOEVEELHEID RUIMTE.
935 LITER
LAADVOLUME.

103 cm
70 cm
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CaraTour

MQH DAK.
SPORTIEVE STIJL
EN GROOT
INTERIEUR.

Als 600 MQH biedt de CaraTour nog meer hoofdruimte
en een grandioos gevoel van ruimte.

H3 DAK.
FLEXIBILITEIT
EN KAMERHOOGTE.

Een met de natuur met de schuifdeur open – hier op de 600 DQ.
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STERKE PUNTEN / KARAKTER

COOL GRIJS ALS
EEN ECHTE BLIKVANGER.
32

CaraTour

Zien er modern uit en zijn zeer robuust. Het meubilair in de CaraTour is ongelooflijk
bestendig dankzij de CPL coating – hier in de 600 ME.

ELK
DETAIL
TOONT ZICH.

Moderne look. Het meubeldecor van de
CaraTour is een stoer ontwerp in metallic grijs
met een contrasterend antraciet grijs decor.
Met deze CUV kun je overal gezien worden,
want hij slaat gewoon een sportief figuur.

MODERN
CASUAL
INTERIEUR
DESIGN.

600 MQ

SPORTIEF
EXTERIEUR IN
ZILVER
ANTRACIET.

ANTRACIETGRIJS
COMBINEERT
PERFECT MET
METALLIC
GRIJS.

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. Meer informatie vindt u op blz. 62.
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DINETTE

KOKEN

RUIMTE GENOEG
TUSSEN
EETHOEK EN
KEUKEN.

Het ruimteconcept biedt veel bewegingsvrijheid voor
koken en serveren – hier in de 600 MQ.

GEOPTIMALISEERDE
RUGLEUNING.

Instelbaar. De optionele, deelbare achterbank met
verstelbare rugleuning – hier in de 600 ME.
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CaraTour

Casual stijl. De CaraTour
onderscheidt zich van andere
voertuigen in zijn klasse door zijn
strakke en moderne interieur.
De comfortabele dinette en
hoogwaardige keuken met sfeervolle
verlichting zorgen voor een
ontspannen reisgevoel.
Ontspan je. Als je je volledig geeft
tijdens het skiën, kun je jezelf ook ‘s
avonds verwennen. Zet de achterbank in
de relaxstand, draai de bestuurdersstoel
om en zet de pasta op tafel.

LICHTEN AAN,
KOOKPLAAT AAN.
KOKEN GAAT
HIER HEEL
MAKKELIJK.

Royale plafondkast met softclose
functie.

De keuken met uitklapbaar werkblad biedt veel plaats
om te koken – hier in de 600 MQ.

Schuifladen met standaard bestekbak en
praktische indeling.

COMFORTABEL EN PRAKTISCH.
IDEAAL VOOR RASECHTE
KAMPEERDERS.

Praktisch: energiezuinige 95-liter koelkast en gedeelde
glazen afdekking in de keuken voor aangenaam
kookplezier – hier in de 600 MQ.
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SLAPEN

EENPERSOONSBED
IN DE LENGTE.
LANG EN
BREED MAKEN.
Voldoende ruimte om uit te rekken bieden de
eenpersoonsbedden in de lengterichting – hier in de 600 ME.
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CaraTour

180

95

–1

cm

85 cm

200

85 cm

cm

KAMER
BOVENIN.
HEFBED.

Optineel ook met hefbed:
Wat zou een CUV zijn zonder
praktische oplossingen? Meer
op pagina 55.

Understatement in het slaapgedeelte.
Visueel is de CaraTour gericht op modern
design met het oog op overzichtelijkheid
en opbergruimte. Het royale ligvlak en de
onderhoudsvriendelijke stof zorgen voor
ontspanning. Kies maar hoe je wilt slapen.

Echt gul. We zijn blij dat het matras
middenstuk uitneembaar is. Dus we
hebben allebei een echt eenpersoonsbed
voor onszelf.

Het geweldige samenspel van antraciet, stof en lichtgrijze oppervlakken
zorgt voor modern wooncomfort.

Meer comfort.
De kledingkast bevind
zich onder de koelkast.

UITZICHT OP HET
GROOTSTE LIGVLAK
VAN ZIJN KLASSE.

TWEEPERSOONS
DWARSBED.
EFFICIËNTE
ALLROUNDER.
140

52

–1

125

cm

– 14

0c

m

194 cm

Het ruime bed achterin is een gezellige plek om je
terug te trekken en te ontspannen – hier in de 540 MQ.

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

GEWELDIG
BEELD.
MODERN
DESIGN.

Er is een oneindige hoeveelheid opbergruimte achter de rechtlijnige planken. Het rolgordijn op
het raam verdwijnt achter het paneel als het niet nodig is – hier in de 600 MQ.
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CaraTour

De waterkraan kan via het
optionele raam ook als
buitendouche worden gebruikt.

Gemakkelijk schoon te
maken en afgeronde wasbak.

PRAKTISCH
DETAIL –
EN GEMAKKELIJK
TOEGANKELIJK.
Geniaal kamerconcept. De badkamer
combineert modern design met slimme
functies, zoals het roterende cassettetoilet
met elektrische pomp of de kamerbrede
wastafel met onderhoudsvriendelijk
oppervlak.

Het planchet voor
de douchebak
creëert extra
leefruimte.

Een echte badkamer. De badkamer in de
CaraTour is niet alleen stijlvol, maar wil ook
gebruikt worden. Na een intensieve dag in de
frisse lucht is een warme douche het summum.
Trouwens, absoluut geschikt voor de winter.

INGENIEUS
RUIMTECONCEPT.
MEER RUIMTE
DAN VERWACHT.

De kamerbrede
wastafel biedt een grote
gebruiksvriendelijkheid
– hier in de 600 MQ.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET
GOED DOORDACHTE
DETAILS.
2

1

5

3

6

7

10

11

4

8

9
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CUV

De genoemde inhoud van de pakketten geldt in het algemeen voor al deze modellen. Individuele kenmerken binnen een pakket kunnen variëren, afhankelijk van de indeling.

HIGHLIGHTS

1. Optioneel panorama-venster. Voor meer licht en
een royaal gevoel van ruimte in het interieur.
2. Easy Entry tafel. Vrije toegang, zonder belemmerende tafelpoot.
3. Regengoot met dimbare LED verlichting. Zorgt
voor een aangename sfeer in de entreeruimte.
12

4. Verhoogd vloerdeel. Zorgt voor sfeervolle verlichting
en warme voeten.
5. Laadbooster. Sneller en efficiënter laden van de
carrosserieaccu terwijl de motor draait.
6. Truma iNetX-System LED-bedieningspaneel voor
centrale bediening van de elektrische installatie en de
verwarming aan boord. Bovendien heeft u altijd zicht op de
waterstanden.

13

14

7. Geïntegreerd head-up display. Alle gegevens in het
gezichtsveld en jouw ogen blijven op de weg.
8. Eenvoudige ruimteconversie. Uniek gevoel van
ruimte zonder beklemming bij de overgang naar de
cockpit.
9. Aantrekkelijk entree. Ziet er goed uit (optioneel
verkrijgbaar met lederen bekleding).
10. Tot 102 l vers watertank. Slimline ontwerp direct
boven de wielkuip, waardoor extra opbergruimte overblijft.
11. Groot volume achterin. De achterzijde omvat een
laadvolume tot 935 l (600 MQ / DQ).

15

16

12. Easy slide bed. Met de oprolbare rails heb je in een
handomdraai een bed in het hoge dak.
13. Opklapbare lattenbodem. Voor het vervoer van
grotere bagagestukken kan de laadruimte worden
vergroot door deze eenvoudig op te vouwen.
14. Combinatiejaloezieën van hoge kwaliteit. Zorgt
voor privacy en bescherming tegen insecten.
15. Cocon effect. Stoffen bekleding op de zijwanden
zorgen voor extra comfort.
16. Smart TV. De smart-tv kan eenvoudig op internet
worden aangesloten voor kijkgenot zoals thuis.

17

17. Grootste ligvlak in zijn klasse. Met een breedte van
152 cm is er genoeg ruimte om je goed te voelen
(600 MQ / MQH / DQ).
18. Brede elektrisch uitschuifbare trede. Voor meer
comfort bij het in- en uitstappen.
19. ComfortSpa bad. Het magnetische douchegordijn is
echt praktisch.

18

19
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DE
VOLGT
EIGEN REGELS.
DIE VAN JOU.

CaraBus / CaraTour 630 MEG
met aparte garage achterin. Het combineert een enorme afgesloten
laadruimte met een volledige leefruimte. Dit maakt het de perfecte
metgezel voor wie van avontuur houdt.

GEPASSIONEERD MULTI TALENT.

Mobiele werkplaats en thuis. Hij gaat
door de week mee naar het werk en in
het weekend overal mee naar toe.

Ruimte voor jouw fiets en
comfortabele leefruimte.
De [OUTLAW] biedt je beide.

DE
GAAT MEE
WAARHEEN
JIJ WILT.

De [OUTLAW] is de eerste standaard geproduceerde CUV ter wereld
die al perfect is uitgerust af fabriek voor het vervoer van uw materiaal. s Nachts is alles opgeborgen in de afgesloten garage achterin,
overdag brengt hij u veilig en snel naar het volgende avontuur!

Bergruimte voor maximaal 4 fietsen. Of
het nu gaat om te touren of het verkennen
van het terrein, het is tijd om te rijden.

‘s Nachts scheidt alleen de afgesloten garage achter u van uw machine, overdag brengt hij u veilig en
snel naar de volgende race.

XY / XY PUNTEN / GARAGE ACHTERIN
STERKE

Dankzij de enorme ruimte kan je veel meer dan één fiets
meenemen – hier in de CaraBus [OUTLAW].
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CUV

DE BESTE
TRANSPORTBEVEILIGING
VOOR JOUW
MOTORFIETS.

MEER DAN ALLEEN
PRAKTISCH. DE GEÏNTEGREERDE
OPRIJPLAAT.

Zo simpel, zo praktisch. Open de deuren,
leg de oprijplaat neer en je bent klaar om
te gaan! Dankzij de lage laadhoogte is het
bijzonder gemakkelijk om de [OUTLAW] te
laden - of het nu met twee fietsen, een quad
of andere omvangrijke lading is.

Sensationele garage. De
motor veilig opgeborgen en alles
wat ik nodig heb om de machine
te onderhouden direct bij de hand.
Een quasi mobiele service garage
– dat vind ik leuk.

optionales
Zusatzbett

EEN OPTIONEEL EXTRA
BED IS MOGELIJK IN DE
GARAGE ACHTERIN.
Een oneindige hoeveelheid bagage.
Twee fietsen en veel uitrusting zijn makkelijk
voor de [OUTLAW]. De garage achterin kan ook
gebruikt worden voor extra slaapplaatsen.

Slim ontworpen. De oprijplaat kan worden vastgezet in de garage achterin om ruimte te besparen.
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WONEN
XY
/ XY

SLAPEN

Gezelligheid komt in de comfortabele dinette
niets te kort – hier in de CaraBus [OUTLAW].

JE FAVORIETE
FIETS DIRECT
ACHTER DE
DEUR.

Alles aan boord. Camping of paddock: in de
[OUTLAW] ben je vrij en zelfvoorzienend op
weg. Je eigen bed? Kijk hier eens naar. Je eigen keuken? Check. Eigen badkamer? Check.
Allemaal essentiële vereisten als je overdag
vol gas wilt gaan.
Doe de deur dicht. Aan de ene kant cool
dat alleen een muur mij scheidt van mijn motor.
Aan de andere kant, ben ik daar zeer dankbaar
voor. De vuile kleren van de training zijn toch
behoorlijk bezweet ....
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CUV

Praktische doorgang: Van het woongedeelte naar de garage
achterin bereik je via een afsluitbare deur.

KOKEN

SLAPEN

BADKAMER 

Altijd fris blijven. Geen
probleem met deze badkamer aan boord.

De keuken, incl. 75 liter koelkast en tweepits kooktoestel met elektrische ontsteking, biedt alles wat je
nodig hebt voor een stevige maaltijd.

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

JE KAN NOG MEER
MEENEMEN
DANKZIJ DE
PLAFONDKAST.

Draai de cabinestoel en een extra persoon kan plaatsnemen aan de optionele uitzwenkbare tafel.
Het kastje boven de cabine verbergt alles wat je niet wilt zien – hier in de CaraTour [OUTLAW].
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XY / XY
HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET
GOED DOORDACHTE
DETAILS.
1

Cara
Bus

3

6

8+9
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CUV

2

4

Cara
Tour

5

7

10

11

De genoemde inhoud van de pakketten geldt in het algemeen voor al deze modellen. Individuele kenmerken binnen een pakket kunnen variëren,
afhankelijk van de indeling.

HIGHLIGHTS

1. [OUTLAW] CaraBus. Met elegante buitenbekleding in koperantraciet en binneninrichting in Tiberino
houtafwerking.
2. [OUTLAW] CaraTour. Met sportieve exterieurbekleding in antraciet metallic en interieurdesign in Alu
decor.
3. Ramen in het slaapgedeelte. Voorzien van horen en verduisteringsgordijn voor een comfortabele
nachtrust.

12

4. USB-laadcontactdoos. Praktisch oplaadstation
met veiligheidsnet voor smartphone, camera en co.
5. LED spots in het slaapgedeelte. Energiezuinige,
sfeervolle verlichting.
6. 24" Smart TV. Een TV met internettoegang maakt
TV-streaming mogelijk. Is dit het einde van het SAT
systeem?
7. Planchet voor douchebak. Overkapping creëert
extra leefruimte (optioneel).
13

8. Roestvrij stalen scharnieren. Stevig en duurzaam
voor vele jaren van intensief gebruik.
9. Afsluitbare garagedeur achteraan. Garage en
woongedeelte zijn volledig veilig gescheiden.
10. Verlichte garage achteraan met LED. Voor veel
licht in de achterste garage.

14

15

11. Gemakkelijk toegankelijke doorgang. De afsluitbare deur geeft vanuit het woongedeelte toegang tot de
garage aan de achterzijde.
12. Gemakkelijke toegang tot het elektrisch systeem. Plaatsbesparende installatie boven de wielkast.
13. Opbergruimten in de garage achteraan. Hier kun
je alles opbergen wat je de volgende dag toch al nodig
hebt: schoenen, helm, handschoenen en nog veel meer.
14. Contactdozen aan de achterkant. Stroom waar u
het nodig hebt met de 230V SCHUKO contactdoos en
USB-aansluiting in het optionele Voltage pakket.

16

15. Buitendouches. In de garage achteraan is de warm
en koud water aansluiting voor buitendouches (optioneel).
16. Langer zelfvoorzienend te zijn. Dankzij de gemakkelijk toegankelijke bodybatterij (optioneel verkrijgbaar
als lithium-ionbatterij aan boord).
17. Luchtvaartrails incl. sjorogen. Voor de beste
beveiliging van de lading.

17
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DIVERSITEIT / INDELINGEN

Veel variatie en keuze.
Ontwerp jouw
CUV op de manier
die bij jou past.

540 MQ

hier: CaraTour

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons
dwarsbed
• 5,41 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

Alles wat je nodig hebt
om te reizen is aan boord.
Met dwars bed en
volwaardige keuken.
De wendbare met
dynamische dimensies.

CUV-expertise. Betekent niet alleen
technische verfijning, maar ook een
veelheid aan mogelijkheden. jouw CUV
moet immers zo individueel zijn als jouw
vakantieplannen.
Een kleurrijk bouwpakket met
indelingen, exterieurkleuren, dak- en
bedvarianten wacht op je. Uit deze

600 MQH

hier: CaraBus

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons
dwarsbed
• Easy-Slide bed in
MQH dak
• 5,99 m totale lengte
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

vele mogelijkheden kan je jouw eigen
persoonlijke CUV droom samenstellen,
wat het beste bij jouw past.

Het koele MQH-dak in
dynamisch design creëert
twee aparte slaapruimtes.
De sportieve styler met
gevoel voor familie.

De afbeeldingen die getoond worden laten deels speciale uitvoeringen zien
die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen
zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met
de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn.
Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor
aankoop van één van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete
kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de
brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

50 CUV-competenties

Standaard met

EASY SLIDE BED

DIVERSITEIT / INDELINGEN

600 MQ

hier: CaraBus

600 DQ

600 K

hier: CaraBus

hier: CaraBus

STERKE PUNTEN:

STERKE PUNTEN:

STERKE PUNTEN:

• Midden dinette
• Tweepersoons
dwarsbed
• 5,99 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

• Midden dinette
• Tweepersoons
dwarsbed
• Hefbed
• 5,99 m totale lengte
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

• Midden dinette
• Tweepersoons
dwarsbed
• 5,99 m totale lengte
• Tot 7 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

Dynamisch rijgedrag
en heerlijk ruim. De
klassieke CUV-indeling
heeft ruimtebesparende
dwarsbedden en een
ruime keuken.

H3 dak, geweldige
ruimte oplossing. Het
bijzondere kenmerk is
de unieke hoogte van
de ruimte en het hefbed
boven de kuip.

Zijn variabel bruikbare
achterruimte biedt
slaapruimte voor het hele
gezin of, indien gewenst,
extra bergruimte voor
fietsen en co.

De allrounder et een
klassieke plattegrond.

De cabriolet met
hoog dak.

600 ME

630 ME

hier: CaraTour

hier: CaraBus

Standaard met

HEFBED

De flexibele met
transport kwaliteiten.

630 MEG

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste
eenpersoonsbedden
• 5,99 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste
eenpersoonsbedden
• 6,36 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

Slim ruimteconcept
en comfortabele
eenpersoonsbedden. Veel
ruimte en het open-plan
gevoel maken het ideaal
voor iedereen die gezellig
onderweg wil zijn.

Volledig ingericht voor
comfort met comfortabele eenpersoonsbedden en een royale
keukenoplossing.
Niemand biedt meer
ruimte om je goed te
voelen.

Zijn speciale kenmerk is
de aparte laadruimte in de
enorme garage achteraan,
gecombineerd met een
volledige leefruimte.

De compacte met
eenpersoonsbedden.

De ruime met de
feel-good factor.

Het multi-talent voor
vervoer en overnachting.

hier: CaraBus

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoonsbed in
de lengte
• Aparte garage achteraan
• 6,36 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met
gordelbeveiliging

*Optioneel hefdak voor 2 extra slaapplaatsen.
Meer informatie vindt u in onze prijslijst en op: weinsberg.com/catalogues-price-lists

CaraView

Configurator

Configureer CUV nu op: configurator.weinsberg.com
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CUV
KLEURENWERELD.
VOOR
EXTRA STIJL.
WIT
(UNI)

CAMPOVOLO
GRIJS*
(SPECIALE
LAK)

LANZAROTE
GRIJS*
(SPECIALE
LAK)

ZWART*
(METALLIC)

FER
GRIJS*
(METALLIC)

ZILVER
(ALU-GRIJS)*
(METALLIC)

ARTENSE
GRIJS*
(METALLIC)
*Beschikbaar tegen meerprijs.
Kleurafwijkingen mogelijk

STOFFEN.
AFHANKELIJK
VAN JE SMAAK.

SERIE
CaraBus

BESCHIKBAAR ZONDER MEERPRIJS
CaraTour

TURIN

CaraBus

CaraTour

ALU

BESCHIKBAAR TEGEN MEERPRIJS
CaraBus

SZECHUAN
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CUV-competenties

CaraTour

CaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

FIFTY SHADES
(imitatieleer)

CaraTour

VARIATIE / DESIGN

COZY HOME
DECOR PAKKET.
DE KEUZE IS AAN JOU.

VOOR ELKE
WEINSBERG
NAAR KEUZE
VERKRIJGBAAR

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE

Pakket bestaat uit: 4 kussens met verenvulling (2x60x40cm & 2x40x40cm),
2 dekens en de bijpassende tafelloper.

DE FRANKANA FREIKO
WEINSBERG COLLECTIE.

2

1

Verkrijgbaar bij uw WEINSBERG-dealer
of op: shop.weinsberg.com.
1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van
roestvrij staal. Eenvoudig te reinigen.
Inhoud 800 ml. Afmetingen: 7x 25 cm.
Gewicht: 256 g. Artikel nr. 651/023
2. Campingstoel van ronde aluminium
buizen. 8-voudig verstelbare. 76 cm hoge
rugleuning. Nelastbaar tot: 100 kg. Frame:
aluminium. Verpakking: 107 x 69 x 5 cm.
Artikel nr. 651/022
3. Campingtafel Accordeon van
Dukdalf met weerbestendig tafelblad
van Sevelit. In hoogte verstelbaar: 57 - 74
cm. Afmetingen: 100 x 68 cm. Materiaal:
staal. Belastbaar tot: 50 kg. Gewicht: 11 kg.
Artikel nr. 651/021

4. Bolderwagen met 10 cm brede,
geprofileerde banden en een draagkracht
van tot wel 75 kg. Afmetingen:
131 x 60 x 98 cm. Gewicht: 11,9 kg.
Artikel nr. 51 011

4

3

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig Resylin. Met antislipsysteem.
Artikel nr. 651/024
6. Gasadapterset – bevat alles wat u
nodig heeft om een drukregelaar
(G12, Duitsland) aan te sluiten op gasflessen die vaak op de Europese markt
worden gebruikt. Artikel nr. 651/025

Alle informatie en prijzen zijn te vinden op: www.frankanafreiko.de

5

6
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VARIATIE / VASTE BEDDEN

BEDDEN.
SLAAP
ZOALS
JE WILT.

Elke morgen fris wakker worden. Bij WEINSBERG
weten we hoe belangrijk een goede nachtrust is voor
de vakantiebeleving. Daarom besteden wij bij alle
bedvarianten en indelingen aandacht aan royaliteit en
comfort. Dankzij de grote keuze vindt iedereen zijn
perfecte slaapplaats.

TWEEPERSOONS DWARSBED.
EFFICIËNTE
ALLESKUNNER.

Het comfortabele dwarsbed
gebruikt de volledige breedte
van het voertuig voor zichzelf. Zo
kan je genieten van een bijzonder
lang ligvlak en een groot gevoel
van ruimte.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ /
			
DQ / MQH

LENGTE EENPERSOONSBED.
LANG EN
BREED MAKEN.

Tot wel 200 cm lengte bieden
meer dan genoeg ruimte om zich
lekker uit te kunnen strekken.
Als je wilt, kan je de twee
eenpersoonsbedden optioneel
ombouwen tot één groot ligvlak.

TWEEPERSOONS STAPEL DWARSBED.
SLAAPCOMFORT IN
EEN DUBBELPAK.

Achterin is er voldoende ruimte
voor het hele gezin. Je kunt het
bovenste dwarsbed gemakkelijk
bereiken via de opbergbare ladder.
Zo krijgt iedereen zijn eigen, vaste
slaapplaats en krijgen de ouders
hun welverdiende rust.
CaraBus / CaraTour 600 K

TWEEPERSOONSBED IN DE LENGTE.
ENORME SLAAPRUIMTE
IN DE HOOGTE.

Beneden de apparatuur in de gasdicht
afsluitbare garage, boven oneindig veel
ruimte om heerlijk te relaxen na een
intensieve dag.
CaraBus / CaraTour
630 MEG

CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-variants
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CUV-competenties

VARIATIE / VERSTELBARE BEDDEN

Ook zeer praktisch: de
dinette in het voertuig kan
snel worden omgebouwd tot
een extra slaapplaats.

EASY-SLIDE-BED.
EEN DROOM OM MET
GEMAK IN TE SLAPEN.

Bespaart ruimte en is bijzonder
gemakkelijk te verplaatsen. Om
heerlijk te dromen kan je het bed
Easy naar beneden laten glijden.
De hoogwaardige uitstraling zorgt
voor een unieke sfeer. De ladder
is gemakkelijk aan te haken en kan
veilig worden opgeborgen in de
ladderschacht wanneer deze niet
wordt gebruikt.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

HEFBED.
BIJNA
ONZICHTBAAR.

HEFBED IN HET HEFDAK.
PRAKTISCH IN DE
OPEN LUCHT.

Het hefbed voorin kan dankzij een
handgreep eenvoudig tevoorschijn
worden getoverd. In de hoogste
positie is deze gezellige slaapplaats
nauwelijks zichtbaar en wordt perfect
vastgezet dankzij kliksluitingen
en veiligheidsgordels.

Met het hefdak geniet je van een
authentieke openlucht sfeer. De
sterrenhemel is goed te zien vanaf
het vaste ligvlak. Je hoeft het dus
niet zonder je gebruikelijke comfort
te doen.

CaraBus / CaraTour 600 DQ

CaraBus / CaraTour
CaraBus / CaraTour
			
CaraBus / CaraTour

540 MQ
600 MQ /
K / ME
630 ME

Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
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VARIATIE / DAKEN

H2 DAK
ONOPVALLEND
VEEL RUIMTE.

190 cm
258 cm

Veel ruimte in een compacte verpakking. Onder het H2 dak vind je alles
wat je nodig hebt voor je avonturen. Dankzij het compacte ontwerp kan je door
de stadscentra rijden zonder aandacht te trekken. Als dat niet geweldig is!
Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-variants

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

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met H2 dak.

De luifel wordt op het dak gemonteerd en is Het optionele Panorama-venster dak is exclusief verkrijgbaar voor CUV’S met een H2
beschikbaar voor alle voertuiglengtes.
dak en wordt geleverd met een uitklap functie, insektenhor en verduisteringsplissee.

De bedmogelijkheden in het H2 dak

Tweepersoons dwarsbed (540 / 600 MQ).
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CUV-competenties

Dubbel tweepersoons dwarsbed (600 K).

Dubbel tweepersoons dwarsbed (600/630 ME).

VARIATIE / DAKEN

H3 DAK.
HOOGTE ZONDER
BEPERKINGEN.

Volwaardig wooncomfort met veel hoofdruimte. Het voertuig lijkt qua ruimte op
een camper met extra pluspunten voor de hoogte - en je kan zonder belemmeringen
onder bruggen en viaducten doorrijden. De flexibiliteit en de hoogte van het H3
dak doen sterk denken aan het comfort van een camper. Het hoge dak heeft geen
invloed op de rijdynamiek - onder bruggen en viaducten doorrijden is geen probleem
voor de vlotte Fllitzer.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Meer informatie is online te vinden op: weinsberg.com/cuv-variants

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met H3 dak.

De achterdeuren met een hoogte van
218 cm zijn ook ideaal voor grote ladingen.

De luifel wordt aan de zijkant van het dak
gemonteerd en is verkrijgbaar voor alle
voertuiglengtes.

Indrukwekkende hoogte –
hier in de CaraBus 630 MEG

De bedmogelijkheden in het H3 dak

Tweepersoons dwarsbed (600 DQ).

Hefbed (600 DQ).

Tweepersoonsbed in de lengte
(630 MEG)
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VARIATIE / DAKEN

MQH DAK
GEEFT NOG MEER
RUIMTE IN DE
HOOGTE.

238 cm
308 cm

CaraBus / CaraTour 600 MQH

Het hoge dak met sportieve stijl. Het hoge dak met sportieve stijl.Met het dynamisch ontworpen verhoogde dak trekken de MQH-modellen alle blikken naar zich
toe. Een onvergelijkbaar gevoel van ruimte, hoge kwaliteit, ingenieuze functionaliteit
en een coole stijl gecombineerd in één - alleen met de WEINSBERG CUV met het
MQH verhoogd dak kan dat. Individueler kan ongebondenheid niet zijn.
Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-mqh

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met MQH dak.

Ingenieuze waterafvoer. Zorgt voor
een optimale afvoer van regen- en
smeltwater.

Panoramaraam en uitklapraam voorin. Biedt een sensationele lichtsfeer en een
optimale frisse luchtcirculatie in het voertuig.

Stijl of ruimte?
Gewoon allebei.
Het MQH hoge dak.

Achterruit en ventilatieruit. Voor een
atmosfeer overspoeld met licht.
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Binnenhoogte en isolatie. Onder het best geïsoleerde MQH-dak wordt een gigantische
binnenhoogte tot 2,38 m bereikt.

VARIATIE / DAKEN

MQH DAK.
HET UNIEKE
WOONCONCEPT.
Hoog dak met op
rollagers gemonteerd
en uitschuifbaar
Easy Slide bed.

Positie tijdens de reis

Slaappositie

Gemakkelijk te veranderen. De slaapplaats is in een handomdraai het woongedeelte.

53 cm

Rollergelagerde rails. Voor een stille en
duurzame werking.

172 cm

Extra schappen met leuning. Voor meer
opslagruimte boven de hoge kasten.
Unieke kamerhoogte. Meer opbergruimte
dankzij de hogere plafondkasten.

Verrassend comfortabel. Televisie
kijken vanaf het hoogbed.

Gigantisch gevoel van ruimte.
Gezellige sfeer.

Volledig bruikbare dinette. Zelfs met het
Easy-Slide bed naar beneden.
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VARIATIE / DAKEN

EEN
HEFDAK DAK
ALS GEEN
ANDER.

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

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met hefdak.

Overtreft gewoon alles. Met hun doordachte Hefdak doen onze CUV‘s alle anderen
verouderd lijken en zetten ze de kwaliteitsnormen. We steken immers niet voor niets
ontelbare uren in absolute functionaliteit, state-of-the-art materiaalontwikkelingen
zoals LFI-technologie en veiligheid tijdens de ontwikkeling.
Alleen online: Meer informatie vindt je op weinsberg.com/cuv-popup-roof

Uniek. Compact.
Aerodynamisch.

Uniek uitklapdak met LFI-technologie en
aërodynamisch design.

Cabriofunctie met horgaas en
verduistering.

Dakairco achterin en standaard geleverd
met 2 dakramen (behalve 540 MQ).

Enorme slaapruimte (200x135 cm) in
het hefdak.
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Luifelbeugel met regengootfunctie en
geïntegreerde luifelverlichting.

Geïntegreerde leeslampjes met
touch-functie en sfeerverlichting.

De volledig gesloten onderconstructie zorgt
voor ventilatie onder het matras.

VARIATIE / DAKEN

HEFDAK
DE TWEE VERDIEPINGEN
COMFORT ZONE.
BOVEN
VERDIEPING
Bijna net als
buiten slapen.

Multifunctionele opbergmogelijkheden
binnen handbereik. Functies
zie foto’s 1 – 4.

1. Standaard met warme lucht
toevoeren voor aangename
temperaturen in het hefdak.

Ongestoord zicht op de sterren vanuit het pop-up dak.

2. Inductief oplaadstation voor
draadloze stroomvoorziening.

3. USB-aansluiting.

4. Bekerhouder voor veilig
en comfortabel opbergen.

BENEDEN
VERDIEPING.
Onbeperkt
CUV-comfort.

Dankzij een extra
grote opstap kan je
moeiteloos bij het
bovenste bed komen.
Via de klapbare ladder gaat het naar de bovenste verdieping.
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VIELFALT / XY
Nieuw
basisvoertuig

DE NIEUWE
FIAT
DUCATO

8

De FIAT Ducato is al 40 jaar een van de populairste
basisvoertuigen voor campers en CUVs. De nieuwe
FIAT Ducato 8 overtuigt met een opvallende, moderne
look, vele technologische snufjes en infotainment,
maar ook met meer comfort en rijplezier door de
rijhulpsystemen. Met maximaal 180 pk en de nieuwste
EURO 6D-eindnorm biedt hij maximale efficiëntie en
prestaties.

EXTERIEUR
HIGHLIGHTS
De optionele volledige LED-koplamp heeft
een slanker, eleganter profiel. Het ontwerp
is verkrijgbaar in aluminium of zwart. Het
licht is 30% feller dan halogeen koplampen,
Dynamische
waardoor de veiligheid tijdens het rijden
LED richtingaanwijzer
toeneemt.
Volledige LEDverlichting vooraan
(dimlicht en grootlicht)
LED-dagrijlichten

NIEUWE
GRILLE.

Nieuwe standaard radiatorrooster in zwart,
met verchroomde stang en spoilerlip in
aluminium.
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Met het als optie leverbare Radiator
Grille Styling Package Black is alles zwart:
de glanzende balk, de koplampen en de
spoilerlip.

De geoptimaliseerde onderrijbeveiliging beschermt het motorcompartiment en benadrukt de nieuwe stijl
nog eens extra.

Alle details omvatten deels optionele extra’s die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.

VIELFALT / XY

DIGITAAL
INSTRUMENTENPANEEL.

Standaard digitaal 3,5” TFTinstrumentenpaneel met twee analoge displays.

In de optionele virtuele cockpit met digitaal 7”
TFT-instrumentenpaneel en twee digitale displays
hebt u ook altijd de assistentiesystemen in beeld.

SPARSAME
UND DURCHZUGSKRÄFTIGE
MOTOREN

NIEUW
COMPLEET
NIEUW
INTERIEUR

Optische accenten optionele lederen stuurwiel en versnellingspook met satijn chroom afwerking en hoogglanzende
elementen zorgen voor visuele accenten

Optioneel inductief laadstation,
twee USB-aansluitingen en een
230 V-aansluiting zorgen voor
gemak tijdens het rijden.

ASSISTENTIESYSTEME.

Veiligheidspakket Easy Driver:
Het optionele pakket biedt extra
veiligheid met adaptieve cruise control,
intelligente snelheidsassistent en
vermoeidheidsherkenning.
Voor meer informatie, bezoek:

Safety Pack FIAT:
Een optioneel veiligheidspakket met
noodremassistent, waarschuwing bij het
verlaten van de rijstrook, verkeersbordherkenning, blind spot assist, en regenen lichtsensoren.
weinsberg.com/ducato-8

De optionele accuschakelaar in
de cabine kan worden gebruikt
om de accu te beschermen.

Standaard meegeleverd:
• Cruise control
• ESP
• Hill Holder (Hill Start Assist)
• ABS (ANTIBLOKKEERREMSYSTEEM)
• Elektronische immobilisator
• Elektromechanische stuurbekrachtiging
• Stabiliteitscontrolesysteem voor
aanhangwagens
• Post Collision Braking System
• Zijwind assistentie
Optionele assistentsystemen:
• “Tractie Plus” inclusief Hill Descent
Control (optioneel)
• Bandenspanning sensoren (optioneel)
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VARIATIE / TECHNOLOGIE

INTELLIGENTE
APPARARATEN,
MAXIMAAL
COMFORT.

BLUUWATER*.

Waterfiltersysteem.
Handig waterfilter dat niets te wensen overlaat op het gebied van hygiëne. Het bluuwater waterfiltersysteem heeft
een filtercapaciteit van 8000 l en maakt gebruik van een
zeer efficiënt ultrafiltratiemembraan om 99,999 % van de
kleinste deeltjes, ziektekiemen en bacteriën te verwijderen.
De resterende capaciteit kan op elk moment worden gecontroleerd dankzij een Timestrip-indicator in het voertuig
en het Click and Ready-snelkoppelingssysteem zorgt voor
een druppelvrije vervanging. Regelmatige vervanging om
de 6 maanden garandeert de hoogste waterkwaliteit en
een veilige watervoorziening.

VELOCATE GPS-TRACKER
MET NIEUWE FUNCTIES*.
Meer veiligheid voor
uw WEINSBERG.

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingssysteem
van Velocate biedt ondersteuning dankzij de
intuïtieve app-bediening en stille alarmmodus
bij het localiseren van uw caravan in geval van
diefstal. Het positiesignaal werkt maximaal 3
maanden zonder dat de accu opgeladen te hoeven
worden. De GPS-tracker kan worden uitgebreid
met Bluetooth-sensoren en een lees-contact: Zo
kunt u het niveau van de gasfles en de temperatuur
van uw WEINSBERG op elk moment in de app
controleren.
Bovendien wordt de hardware voorbereid, om uitgebreid te worden met optionele sensoren (bijv. deur/
raamcontact). Voor meer informatie kan je terecht bij: www.velocate.com or www.weinsberg.com.

PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
Het geïntegreerde head-up display
zorgt voor nog meer veiligheid.
Alle relevante gegevens direct
in het zicht, zo blijven de ogen
altijd op de weg gericht. Ook
de navigatie- aanwijzingen van
Navgate Evo worden getoond.
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* optioneel verkrijgbaar.

PIONEER
NAVIGATION SYSTEM
(AVIC - Navigatie)*.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Maak van uw WEINSBERG
en smarthome.

Met het praktische Truma iNetX-systeem met intuïtieve
smartphone-app-bediening via Bluetooth kunt u de verwarming,
de binnen- en buitenverlichting en de tv en radio in uw mobiele
woning overal vandaan bedienen. Het 4,3" kleurentouchdisplay
toont de buiten- en binnentemperatuur en kan apparaten van
Truma en Dometic bedienen. De intuïtieve gebruikersinterface
maakt bewaking en regeling bijzonder aangenaam, duidelijk en
eenvoudig.
Europa navigatie speciaal voor campers en CUV’s met 44 landen;
promobil-parkeerplaatsradar; Veilige smartphonebediening
met spraakbediening; helder en contrastrijk 9” multi-touch
display; draadloos compatibel met Apple CarPlay, android auto
en webLink; geïntegreerde DAB+ ontvanger; inclusief 3 jaar
kaartupdates.
verwarmingssystemen

THULE
MARKISEN*.
Voor nog
meer comfort.

Altijd goed beschermd. Luifels van de kwaliteitsfabrikant Thule maken uw vakantie bij WEINSBERG
nog aangenamer. Als doeltreffende bescherming tegen zon, regen en wind, zorgen ze ook voor een
gezellige sfeer en vergroten ze de leefruimte op de camping. Onze zonneschermen zijn verkrijgbaar
in verschillende afmetingen (afhankelijk van de plattegrond) en zijn bijzonder duurzaam dankzij
waterdichte, windbestendige PCR-stoffen, eenvoudige montage en absolute stabiliteit.

SILWYREADY*.
Voor ontspannen
reizen.

Het Silwy MAGNETIC SYSTEM belooft nooit meer wegglijdende, vallende of rammelende
glazen. Dankzij het ingenieuze magneetsysteem kleven de magnetische glazen op
speciaal voor silwy ontwikkelde metalen nano-pads of metalen accessoires en bieden
zo een absoluut veilige en ontspannen reis. Vanaf nu zijn alle WEINSBERG caravans
silwyReady. Het silwyREADY-pakket bevat een klein rond, verwijderbaar silwy-pad met
een magnetische pin, dat met een welkomstbordje op een keukenkastje kan worden
geplakt. Later kan het kussen overal in het voertuig worden bevestigd om te dienen als
kleding- of handdoekhaakje. In een van de bovenste keukenkastjes vindt u een zijdematte
metalen mat met een lederachtig oppervlak vastgelijmd. Dankzij de magneten in de voet
zijn de daarin geplaatste zijwaartse glazen trillingsbestendig en stabiel.
* optioneel verkrijgbaar.
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RONDOM UW VAKANTIE

MEDIKIT VOUCHER.
Voucher voor een
exclusieve medicijnenset.

Uw WEINSBERG CUV bevat een voucher voor een MediKit. Deze bevat
verschillende geneesmiddelen die alleen in de apotheek verkrijgbaar zijn en die
nuttig kunnen zijn op reis, zoals pijnstillers, anti-allergica of tabletten tegen
diarree. Dus je bent altijd goed bevoorraad.*
* Een voucher voor het inwisselen van de medicijnenset is bijgesloten bij het voertuig. De medicijnenset bevat alleen medicatie van
de apotheek. De bon kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop.
Op www.medikit.shop ontvangt u ook verdere informatie over uw MediKit.

CaraView

Dealer zoeken
Vinden van de
juiste indeling

Configurator
Ontwerp jouw individuele CUV.
Voor welke plattegrond en welke
uitrusting jij ook kiest, maak er jouw
persoonlijke droomauto van:

Gezinswagen of een avontuurlijk
voertuig voor twee? Zoek uit welke
reis begeleider perfect is voor jou:

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

Nu ook in het
buitenland
te huur.

Beleef uw vakantie nu nog mobieler
met de volgende functies:
• Overzicht
boekingsstatus
• Push berichten
• Online inchecken
• Betalingen
• Instructievideo’s

Reisewelt

dealer.weinsberg.com

EERST TESTEN,
DAN KOPEN…

RENT AND TRAVEL NU OOK ALS APP
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We weten het: Het is niet gemakkelijk om te
beslissen voor “de ene WEINSBERG”! Onze
dealer search helpt jou bij het vinden van een
handelspartner bij jouw in de buurt. Bezoek
jouw gewenste model direct ter plaatse en krijg
gedetailleerd advies. Vind jouw dealer op:

•
•
•
•
•

Controlelijsten
Details station
Huuraanbiedingen
Noodhulp
en nog veel meer..

www.rentandtravel.de/app

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Je wilt een recreatief voertuig kopen, maar
wilt graag vooraf eerst testen of deze werkelijk bij je past? Dan is het aanbod van
RENT AND TRAVEL precies de juiste oplossing voor jou. Zoek jouw favoriete indeling
gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met een over heel Duitsland verdeeld
netwerk van meer dan 170 verhuurstations
met meer dan 1.900 huurvoertuigen en
meer dan 380 partnerreisbureaus ondersteunt RENT AND TRAVEL je bij jouw
keuze voor het juiste voertuig. Profiteer

bovendien van het grote dienstenportfolie zoals routevoorstellen en talrijke
samenwerkingsverbanden met campings
& staanplaatsen. Veel plezier met het in
praktijk testen van jouw vakantie!
Op meer dan 170 huurstations staan
meer dan 1.900 huurvoertuigen klaar.


Online te boeken bij
www.rentandtravel.de of via
onze 380 partner reisbureaus.

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de/en

Ik vergezelde Sven en Philipp als fotograaf op
hun freeski vakantie met de CaraTour. We waren
allemaal onder de indruk van hoe sportief hij
de uitdagende alpine wegen opboog. Naast de
sportuitrusting kon ook mijn foto-uitrusting
er gemakkelijk in worden opgeborgen - het is
verbazingwekkend wat er allemaal in past!

GREGOR
HARTL
@gregor_hartl_photography

Deel uitmaken van
de gemeenschap.
Het #teamWEINSBERG schrijft
reisverslagen en deelt deze
met de community.
Die indrukken mogen er zijn!

@weinsberg_official
@WEINSBERG

Sharing is caring: wat heb jij ontdekt
tijdens jouw reizen met een WEINSBERG?
Bij #teamWEINSBERG is
iedereen welkom!

@WEINSBERG
carablog.weinsberg.com

MANUEL
LETTENBICHLER
@manuellettenbichler

Het is zo geweldig om een CUV te hebben waarin je je tussen
de races door kunt opwarmen en omkleden - maar ook je
fiets veilig kunt opbergen. En dan met de [OUTLAW] pittig
doorrijden, omdat die zo‘n goede grip op het gaspedaal heeft
(haha). Ik ben echt enthousiast - dat is precies wat er in de
branche ontbrak!

R08117599-NL

Onze caravans en campers
vind je in onze aparte
WEINSBERG catalogussen.

Bezoek ons op
social media en in
onze fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2021). Veranderingen aan
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en
kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE
tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels
speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij uw WEINSBERG dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen
van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen
zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde
producteigenschappen weer. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en
toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert AG niet toegestaan. Fouten
en drukfouten zijn voorbehouden.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

