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DIN FERIE!
OPDAG
NYE SIDER.

Du føler dig hjemme ude, undervejs opdager du nye sider ved dig selv og din WEINSBERG. Uanset,
om du er undervejs i en Camper Van, autocamper eller campingvogn: Vi deler din lidenskab og
ledsager dig med gennemtænkte detaljer. Og det mærker du hver eneste dag på din ferie.

CAMPINGVOGNE
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CaraOne

CaraCito

Familiecampingvognen
med 11 grundrids.

Den første fuldt elektriske
campingvogn.

Med sin geniale rumopdeling, sit omfattende udstyr og de gennemtænkte
detaljer kan du regne med fuld komfort
i WEINSBERG-kvalitet.

Med CaraCito er alting enkelt. Derfor
er alt udstyr og klimaanlæg elektrisk.
Vognen erreduceret til det væsentligste
og har alt, hvad du behøver for at få en
perfekt rejseoplevelse.

Dit hjem på ferien.

Ung rejsestil.

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/caracito

CAMPER VANS
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CaraBus / CaraTour
[OUTLAW]

Camper Van med klassiskfrisk design.

Camper Van i moderne afslappet design.

Camper Van’en med adskilt
garage i bag.

Kompakt udvendig, men når det gælder
udstyr, æstetik og komfort er CaraBus
kæmpe stor. Som WEINSBERG Camper
Van mestrer den smalle veje legende
let og imponerer med sit elegante
interiør. Multifunktionelle udstyrsegenskaber og innovative detaljer sikrer en
behagelig ferieoplevelse.

Afslappet som den er, så er CaraTour
også sporty. Med sin automative køredynamik mestrer WEINSBERG Camper
Van enhver rejse med absolut coolness
og er klar til alle eventyr. Sit robuste og
unikke interiørdesign byder på masser af
plads og overbeviser med gennemtænkte detaljer.

CaraBus / CaraTour 630 MEG med adskilt
garage i bagenden. Vognen kombinerer
et stort aflukket lasterum med et flot
opholdsrum. Det gør vognen til den
perfekte ledsager til dem, der elsker
eventyr.

Klasse på alle veje.

Friheden til bare at tage en tur.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Lidenskabelig multitalent.

www.weinsberg.com/outlaw

Alle specifikationer er inkl. specialudstyr, som er tilgængelige mod merpris. Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne
har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne

i køretøjet.

4

AUTOCAMPERE

62

DELINTEGRERET

78

CaraCompact

DELINTEGRERET

CaraLoft

88

DELINTEGRERET

CaraSuite

NY
om MB

Den smidige og slanke
delintegrerede i Van-klassen.

Den delintegrerede med
den største lasteevne.

Den delintegrerede med
hejseseng og stor ståhøjde.

CaraCompact kombinerer smidigheden fra Vanklassen med pladsen fra en ægte delintegreret.
Slank udvendig, rumlig indvendig. Og begejstrer
med muligheden at vælge mellem to forskellige
chassiser. Om ekstra komfort med stjerne
eller ekstra sporty, CaraCompact er en ægte
WEINSBERG: gennemtænkt, masser af udstyr og
absolut egnet til hverdagen.

Med en ståhøjde på 2,15 m og kæmpestor lasteevne er den nye CaraLoft
et ægte plus på turen. Den suveræne
delintegrerede vogn har masser af plads
til storslåede ferieoplevelser. Vognens
koncept gør den til den ideelle vogn til
par og overbeviser med en fantastisk
følelse af plads.

Med genial loftshøjde og den praktiske
hejseseng byder CaraSuite på masser
af plads til storslåede ferieoplevelser.
Vognens mange sovemuligheder og den
hyggelige atmosfære gør den til den
ideelle rejsevogn til familier eller flere
generationer.

Samme kørefornøjelse som ved en Camper Van,
plads som i en delintegreret.

En storslået allrounder.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/caraloft

98

ALKOVEN

CaraHome

104

En komfortabel størrelse.

www.weinsberg.com/carasuite

HELINTEGRERET

CaraCore

MIN
INDIVIDUELLE
WEINSBERG
Grundridsfinder
Guider dig via målrettede
spørgsmål til den rette vogn.
layoutfinder.weinsberg.com

Konfigurator
Den familievenlige alkove
med enestående plads.

Den helintegrerede med overlegent udstyr og udstråling.

Med sin alkove og den gennemtænkte
opdeling har CaraHome tilstrækkelig
plads til skønne ferieoplevelser. Alt efter
grundrids har vognen mellem 4 og 6
sovepladser.

Kombinerer fordele med design.
Med dynamik og høje kvalifikationer
i blodet. 100% stærk udstråling, 100%
WEINSBERG DNA.

Et mobilt familiehus.

Stilbevidst trendsætter.

Med vognkonfiguratoren kan du
sammensætte din helt individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Insiderviden
Tekniske oplysninger om de forskellige områder i din ønskevogn.
weinsberg.com

www.weinsberg.com/carahome

www.weinsberg.com/caracore

llustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne
i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det
udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.
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Hvad gør vores
produkter gør
noget særligt?
Summen af mange
detaljer.

WEINSBERG DNA. Det lyder godt. Og det er det
også. Med vores medarbejderes lidenskab og
erfaring (hvoraf mange selv er ivrige campister),
ved vi, hvad der er vigtigt „derude“. Derfor
indeholder alle WEINSBERG campingvogne
kompetence både helt ned til den mindste skrue
og til det store opbevaringsrum. Kompetence er
ikke altid synlig. Men kan altid mærkes.

KOMFORT
OG SUNDHED.
Hyndestoffer bidrager væsentligt til atmosfæren. Ved WEINSBERG er disse ikke kun af høj
kvalitet og perfekt behandlet,
de har også et specielt design.

OPBYGNING
OG KVALITET.
Som fuldblods-snedker gør det mig
stolt, at vi hos WEINSBERG arbejder
med udførlig solid fuldkonstruktion
og skræddersyet dyvelteknik.

Franz Schanzer,
Produktchef for
Camping Vans og
campingvogne

KØRETØJSTEKNIK OG
FORSYNING.
Vi tilstræber at give vores kunder
en optimal rejseoplevelse. Derfor
er vi yderst omhyggelige ved
valg af samarbejdspartnere
og bruger kun materialer, som
vi er fuldt overbeviste om.
Bluuwatervandfilteret til hygiejnisk
rent vand er et eksempel herpå.

Stefan Kreuz,
Produktchef for
autocampere

PERFEKT
VOGNOPBYGNING OG
LANG HOLDBARHED.
Vi bygger på sikkerhed. De fremtidige ejere
skal altid føle sig sikre og godt tilpas i vores
rejsevogne. Og det i mange år.

Alle campingvogne, autocampere, og camper van‘er fra WEINSBERG leveres med
en 10-årig tæthedshedsgaranti, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra
din mærkeforhandler.
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WEINSBERG DNA

Dinettebænk.
Sædehynderne har komfortfunktion
og større siddedybde.

Spar plads for at skabe plads.
Lamelbundens klapfunktion i stabilt
aluminium anvendes til udvidelse af
lastrummet, når der skal transporteres
større ting.

CAMPER VANS
KOMPETENCE.

Sandwich-opbygning. Opbygningen, der
består af flere lag med integralisolering
og flere lag på karosseribunden sørger for
større stabilitet og mere isolering.

Elektriske softcloseskydedøre. Takket være
højkvalitets dæmper lukker
skydedøren blødt og støjsvagt i.

Friskvandstank med
varmluft omkring sig.
102 l vandtank er integreret
pladsbesparende i
sidevæggen og skaber
dermed ekstra plads i
lastrummet.

Optimal isolering. Alle dele af vores Camper Vans er isoleret
med innovative materialer. I loftet og i sidevæggene sørger
polyethylenskum med lukkede celler for isoleringen.

Op til 24" stort smart-TV
(i tilvalgs TV-pakke).

Tagluge med klart glas.
For mere lys i opholdsrummet.
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Easy-Travel-Box. Den komplette
forsyningsteknologi centralt på ét sted.
Serviceklappen integreret i sidepanelet giver
dig nem adgang til alle vigtige elementer.

Isoleret med EPP. Hightechmaterialet yder den bedste
beskyttelse og minimerer
kørestøj.

Støtteben i bag.
Giver ekstra stabilitet og færre
vibrationer i vognen (valgfrit).
Langtidsholdbar TVT-opbygning.
Aluminium og isoleringsmaterialer
med forstærkninger af polyurethan
gør vognen vejrbestandig.

Tilvalg af
gaskasseudtræk.
Letter udskiftningen af
gasflaskerne betydeligt.

AUTOCAMPERE
KOMPETENCE.

Litium-ion batteri.
Øget energikapacitet ved
en total vægt på kun 12 kg
(ekstraudstyr).

Robust High-Strength GFK-tag.
Taget har et næsten tre gange så
højt indhold af glasfiber som standard-GFK og er haglresistent
og trodser ethvert vejr.

TAGLUGER I
LFI-TEKNOLOGI.
• Lettere end GFK
• Fremstillet maskinelt
• UV-bestandig
• Isolering direkte integreret
• Nem at reparere
• Hver del er perfekt

TRUMA iNet X og centralt
placeret LED-betjeningspanel. Et
blik er nok og straks har du tjekket
vandstanden og elforsyningen.
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WEINSBERG DNA

Ladebooster. Hurtigere
og mere effektiv opladning
af vognens batteri ved
kørende motor.

Modstandsdygtige
overflader. Designet til
mere intensiv brug.

Skinnesystem. Vores overskabe
er udstyret med et gennemgående
skinnesystem for større vridstyrke.

EvoPoreHRC madras
(ekstraudstyr).
Sikrer en sund søvn på
den store liggeflade.

CPL-belagte overflader.
Designet til mere intensiv brug.

CAMPINGVOGNE
KOMPETENCE.

Lamelbund af høj kvalitet.
For bedste kvalitet og ventilation.

Fender-beklædninger.
Fastgørelsen er ikke synlig udefra,
de sømløse overgange garanterer
robusthed og lang levetid.

Præcist tilpasset.
Præcis dyvelteknologi
sikrer en særlig stabil
møbelkonstruktion.

Det innovative Dyonic-chassis.
Standard i WEINSBERGs campingvognmodeller. Let, lang
levetid, robust. Moderne teknik – 100% Approved Quality.
Mod nye mål.
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CaraOne
FAMILIECAMPINGVOGNEN MED
11 GRUNDRIDS.
CaraOne er den absolutte bestseller blandt WEINSBERGs campingvogne.
Med sit fleksible udstyr passer den til alle rejsegrupper. De 11 grundrids
er helt forskellige, men har alle det til fælles, at de er meget hyggelige
og er udstyret med detaljer af høj kvalitet.

DE
CaraOne
HIGHLIGHTS
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CaraOne

• Op til 7 sovepladser
• 11 grundrids under 1500 kg
• Maksimal plads og opbevaringsplads

• Fleksible bad- og
sengeløsninger

> Scan me

11 GRUNDRIDS
TIL ENHVER
CAMPINGTYPE

XXX / XXX

HJEM ER
DER, HVOR
DU ER.
Ramona & René. Vi elsker naturen, det at rejse
og uafhængigheden. Det var en spontan beslutning
at købe en campingvogn. Da vi så CaraOne, var det
kærlighed ved første blik – med denne vogn har vi
fundet den perfekte, familievenlige ferierejseledsager.
I mellemtiden er vi blevet fem med vores to små børn
og vores hund Nito.

LAD OS
OPLEVE
VERDEN
SAMMEN.

CaraOne
1100 - 1500 kg
Tilladt samlet vægt
593 - 761 cm
Længde (min.-max.)
220 - 250 cm / 204 - 234 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
257 - 270 cm / 196 - 209 cm
Højde (udvendig / ndvendig)
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STÆRKE SIDER

CaraOne

DIT HJEM PÅ
FERIEN.

390 PUH med stort
panoramavindue.

STOR GASKASSE
FOR OPTIMAL
HÅNDTERING.

En til alle. CaraOne er en ægte allround-campingvogn.
Par, singler og familier finder garanteret en passende
vogn til deres feriedrømme blandt de 11 grundrids. Med
gennemtænkte funktioner, fleksi-ble anvendelser og
masser af opbevaringsplads får campingvognfans fuld
valuta for pengene. Inklusive den høje WEINSBERGkvalitet til en attraktiv pris!

STORT UDVALG AF
GRUNDRIDS MED
FORSKELLIGE
LÆNGDE OG BREDDE
PÅ KAROSSERIET.

Rumlig og nemt tilgængelig garage i bag. Her er der plads
til alt, hvad familien har brug for – heri 550 QDK.

13 CM HØJERE
STÅHØJDE VED ALLE
GRUNDRIDS MED
HEJSESENG.

De to grunddrids 390 PUH og 540 EUH med hæve/sænkeseng
har en indvendig højde på hele 2,09 m – her som 540 EUH.
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CaraOne

Den nye TREND indgangsdør fås, alt afhængigt af
grundrids, i en bredde på 60
cm eller 70 cm.

VINDUER MED
DOBBELTGLAS, DER
KAN ÅBNES, FOR
BEDRE ISOLERING.

FØLELSEN AF
FERIE FRA FØRSTE
ØJEBLIK.

DETTE ER
HYGGELIGT.
Fantastisk rumløsning. Rundsiddegruppen med direkte tilsluttet køkkenblok virker som et
hjemmekøkken – her i 540 EUH.
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BO / RUNDSIDDEGRUPPE

RUNDSIDDEGRUPPEN
KAN HURTIGT
OMDANNES TIL EN
DOBBELTSENG
Fantastisk rumløsning. Rundsiddegruppen med
tilstødende køkkenblok – her i 450 FU.

Bekvem og nem at omdanne. Rundsiddegruppen er ikke kun
et visuelt højdepunkt – den kan rumme hele familien, og i en
håndevending laves om til en stor dobbeltseng.

390 PUH – Kompakt grundrids. Unikt rum med
hyggelig rundsiddegruppe.
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CaraOne

Slidstærke kvalitetshynder sørger for en
behagelig atmosfære.

BO / DINETTE

MAKE
YOURSELF
AT HOME.

DE EKSKLUSIVE
WEINSBERG MØBELGREB I
FLOT DESIGN.

PLADS NOK
TIL HELE
FAMILIEN.
480 QDK – Masser af plads. Dinetten kan også bruges som en
ekstra soveplads med en længde på 183 cm.

HYLDERNE ER BÅDE
PRAKTISKE OG
ELEGANTE PÅ SAMME.

Optimal udnyttelse af pladsen omkring dinetten – her i 420 QD.
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MASSER AF
PLADS OG EN
FANTASTISK
UDSIGT.
390 PUH – Ufatteligt
meget opbevaringsplads
og bevægelsesfrihed.

Tværstillet komfur
med 3 blus for større
arbejdsflade.

Elegant vask i rustfrit stål.

PRAKTISK
LØSNING TIL
NYDERE.
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CaraOne

Takket være skufferne kan alt
opbevares overskueligt.

MADLAVNING
LANGSGÅENDE
MERE RUMMELIG
KLASSISK.

Køkkenet overbeviser med talrige
gennemtænkte detaljer – her i 540 EUH.

Masser af plads og et flot udseende. WEINSBERG-køkkenet overbeviser
med flere gennem-tænkte detaljer. De homogene møbler har deres eget
designsprog, og kombineret med de eksklusive WEINSBERG-greb på
skuffer og skabe giver flot look.

MANGE OPBEVARINGSMULIGHEDER.

KOMPAKT KØKKEN.
STILFULD
MADLAVNING.
450 FU – Unik linjeføring, låse i høj kvalitet og slank konstruktion.
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SOVE / FASTE SENGE

ENKELTSENGE.
MASSER AF PLADS TIL
AT STRÆKKE SIG.
Hyggelige enkeltsenge overbeviser med den
bedste sovekomfort takket være Evo-Pore-HRC
madrasser i serie – her i 540 EUH.

Fantastisk udvalg. Om man er to, med en eller flere børn –
takket være de forskellige sengevarianter i CaraOne får alle
sin helt egen favoritsoveplads.
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KØJESENG MED
TO SENGE. OVER
HINANDEN.

FRANSK SENG.
DEN ELEGANTE
RUMLØSNING.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG. BEKVEM OG
PLADSBESPARENDE.

Den franske seng byder på rigelig opbevaringsplads
under sengen – her i 450 FU.

Klassisk tværgående dobbeltseng – her i 550 QDK.

CaraOne

SOVE / HEJSESENG

HÆVE/SÆNKESENG. OPTIMAL
RUMUDNYTTELSE.
Hæve/sænke-sengen
overbeviser med sin brugervenlighed og fleksi-bilitet –
her i 540 EUH.

FLEKSIBEL OG
ELEGANT.

EN HYGGELIG
SOVEPLADS TIL 2
PERSONER.

390 PUH – Hæve/sænke-sengen kan låses fast og bruges i
forskellige højder.
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BADEFORHOLD

BADEVÆRELSE I
BAG. FORBLØFFENDE MEGET PLADS.

Mange opbevaringsmuligheder
og separat brusekabine – her i
550 QDK.

BADEVÆRELSE I
LÆNGDEN. HÅNDVASK
FORAN DØREN.
450 FU – Bruserum og vask adskilt.
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CaraOne

BADEFORHOLD

KOMPAKT BADEVÆRELSE. LILLE RUM,
SMART UDNYTTET.

Rummeligt og moderne design med masser
af opbevaringsplads –
her i 420 QD.

Alsidigt, pænt og praktisk. Alle badeværel-sesvarianter i CaraOne er gennemtænkt ned til den mindste detalje. Her udnyttes hver eneste centimeter,
så du får mest mulig plads og rum til en frisk start på dagen.

MEGET
OPBEVARINGSPLADS
I SKABE.

540 EUH – Funktionel. Gennemtænkt. Stilfuld.

21

CaraCito
DEN FØRSTE FULDT ELEKTRISKE
CAMPINGVOGN.
CaraCito er bare anderledes. Og det lige fra det fuldt elektriske udstyr
til uovertruffen værdi for pengene. Derfor ville det heller ikke være
rigtigt at slække på kvaliteten.
I stedet har vognen en minimalistisk ung stil, der kan tåle at blive set.

DE
CaraCito
HIGHLIGHTS
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CaraCito

• Op til 7 sovepladser
• 5 grundrids under 1350 kg

• Ungt interiørdesign
• Fuldt elektrisk og gasfri som standard

> Scan me

XXX / XXX

KØRE AFSTED,
ANKOMME
FØLE SIG HJEMME
MED DET SAMME.
Susi, Max, Phil & Pebbels. Turen går til Leukermeer i Holland med vores lille Phil og vores hund
Pebbels. Det er vores første tur i den spritnye CaraCito, som vi allerede er vildt begejstret for. Det elektriske udstyr, den nemme håndtering og det moderne
interiør passer lige præcis til vores behov. Når man
rejser med små børn, har man andre behov og ved CaraCito ved vi, at vi får det hele. Vognen byder næsten
på samme komfort, som vi har derhjemme – så vi er
sikret en afslappet ferie!

NÅR SOM
HELST HVOR
SOM HELST.

CaraCito
1100 - 1350 kg
Tilladt totalvægt
593 - 719 cm
Længde (min. / maks.)
220 - 232 cm / 204 - 216 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
257 - 196 cm
Højde (udvendig / indvendig)
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STÆRKE SIDER

CaraCito

UNG REJSESTIL.
Let at betjene og til en attraktiv pris. Campingsæsonen
er den bedste tid på året. Og med CaraCito får du den ideelle
rejseledsager! Vognens fuldt elektriske udstyr med varmeog klimaanlæg som standard er ikke kun attraktivt for helt
nye campister, men er også ideelt, så du kan have behagelige
temperaturer i hele campingsæsonen. Og alt er bæredygtigt og
uden tidskrævende skift at gasflasker! Lad dig overbevise af den
nye form for camping!

450 FU

Klima- og varmeanlæg
betjener nemt ved hjælp af
fjernbetjeningen.

DEN PERFEKTE
CAMPINGVOGN TIL
NYE CAMPISTER OG
SÆSONCAMPISTER.

VÆLG EFTER
ØNSKE:
EL ELLER
GAS.

FULDT ELEKTRISK.
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CaraCito

GANSKE ENKELT
EFFEKTIVT
BÆREDYGTIG
CAMPING.

DEN PERFEKTE
CAMPINGVOGN TIL
NYE CAMPISTER OG
SÆSONCAMPISTER.

KONSEKVENT MODERNE.
KONSEKVENT ANDERLEDES.
KONSEKVENT ELEKTRISK.
Uanset, om det er induktionskogeplader, køleskab eller klimaanlæg: I CaraCito kan du glæde dig over fuldt
elektrisk udstyr til en særdeles attraktiv pris. De enkelte apparater fungerer lige så let som derhjemme og kan
til dels også aktiveres via fjernbetjening – her i 390 QD.
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BO

UNG
BOLIG.
ENKELT DESIGN
MØDER
KOMFORT.

Ganske enkelt genialt. educeret design? Meget gerne.
Reduceret komfort? Nej, bestemt ikke! Også når det gælder
alsidighed og valgmuligheder, så er CaraCito fantastisk.
Interiøret er moderne. Enkelt, elegant og lige linjer.
Skabslåger uden greb men med Push-to-open funktion.

DINETTE.
DET
HYGGELIGE
MIDTPUNKT.

RUNDSIDDEGRUPPE.
INDBYDER TIL
AFSLAPNING.

450 FU – komfortabel rundsiddegruppe og praktisk opbevaringsplads i overskabene.
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CaraCito

MADLAVNING

KOMPAKT KØKKEN.
SMUKKE
OMGIVELSER TIL
ARBEJDET.

INDUKTIONSKOGEPLADER.
MADLAVNING
SOM DERHJEMME.

390 QD – køkkenblokken passer perfekt ind i rumkonceptet.

De bedste ingredienser til rejsekøkkenet. Hvordan viser
„ung bolig“ sig i køkkenet i en campingvogn? Ved CaraCito
med største fleksibilitet, for den har sådan set det hele.
Om det er et stort eller lille madlavningsområde, her har
du det fulde udvalg. Induktionskogepladen er lige så nem at
betjene, som den, du har derhjemme.

Vælger du
gaspakken, er
campingvognen
udstyret med
2 gasblus.

LANGSGÅENDE KØKKEN.
EN RUMLIG
KLASSIKER.
470 QDK – stilfuld madlavning i den kompakte køkkenblok med effektiv LED-belysning som standard.
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SOVE
ENKELTSENGE.
MASSER AF
PLADS TIL AT
STRÆKKE SIG.
Hyggelige enkeltsenge
overbeviser med den bedste
sovekomfort takket være
Evo-Pore-HRC madrasser i
serie – her i 470 EU.

Bedre søvn. CaraCito er en prisbevidst vogn, der byder på
usædvanligt mange muligheder, også i soveområdet. Vognen fås med
enkelt- eller dobbeltseng, fransk seng eller med ekstra køjesenge
til børnefamilierne. Alle løsninger er naturligvis bekvemme og
komfortable.

KØJESENG MED TO SENGE.
FRISTED FOR
DE YNGSTE.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
GENERØS
ALLROUNDER.
I den tværvendte dobbeltseng i bag er der masser af
plads til at strække sig – her i 390 QD.

FRANSK SENG.
PLADSBESPARENDE
MED STIL.

470 QDK – med køjesengen fås to
ekstra sovepladser.
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CaraCito

450 FU – på den store liggeflade i den franske seng er
man sikret en god søvn.

BADEFORHOLD

Perfekt gennemtænkt. Masser af plads
er aldrig et problem, men begrænset
plads på et begrænset område, det
kræver erfaring. Præcist dette viser
sig ved badeværelset i CaraCito. Det
er udstyret enkelt og åbent, og har
usædvanlige funktioner. Med andre ord:
alt andet end standard.

BADEVÆRELSE I
LÆNGDEN.
UNIK
RUMFØLELSE.
450 FU – yderst praktisk. Badeværelset
med bruser og toilet er adskilt fra
hjørnevasken.

BADEVÆRELSE I BAG.
ALT PÅ EN
CENTRAL PLADS.

500 QDK – De mange opbevaringsmuligheder
giver plads til alt, hvad man skal bruge på rejsen.

Den firkantede vask udnytter pladsen
optimalt – her i 450 FU.

KOMPAKT
BADEVÆRELSE.
OVERRASKENDE
RAFFINEREDE
DETALJER.
470 QDK – vasken kan klappes ud ved behov og gemmes væk
ind over kassettetoilettet, når der ikke er brug for den.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
CaraOne.

Kæmpe lagerplads. Under den
U-formede dinette er der plads
till mange vigtige rejseartikler.

Nemt tilgængelig
lukkehane til gas.
Monteret i den øverste
bestikskuffe.

Køleskab med
AES-funktion. Med 98
eller 133 l (inkl. AES)
afhængig af grundrids.

HPL-belagt bagvæg i køkkenet. Overbeviser med en robust overflade og intelligent
placerede hylder (afhængig af grundrids).

Indgangsdør
TREND. Fås i
bredder på 60 cm og
70 cm afhængig af
grundrids.

Hæve/sænke-seng som standard. Med den
praktiske hejseseng skabes ekstra sovepladser i grundrids 390 PUH og 540 EU.

13 cm højere ståhøjde ved alle grundrids
med hejseseng. Selv meget høje personer
kan uden problemer stå oprejst i CaraOne
(390 PUH / 540 EUH).
Evo-Pore-HRC-madrasser. For optimal
sovekomfort.

En særlig ting er den multifunktionelle køjeseng.
Kombineret med klappen i bag (ekstraudstyr) kan du
omdanne den til ét stor opbevaringsrum.

Friskvandstank. Praktisk opbevaring under
enkelsengene.

Eksklusive WEINSBERGmøbelgreb. De moderne og
robuste greb ligger behageligt
i hånden og matcher smukt
resten af interiøret.

Flot interiørdesign. Uforglemmelig komfort i hele vognen.
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Campingvogn

Udtrækkelig lamelbund. Med rullesengfunktionen kan du omdanne to
enkeltsenge til én stor liggeflade.

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
CaraCito.

Induktionskogeplader. Nemme at betjene,
ligesom derhjemme.

Klimaanlæg med varmefunktion
(standard). For perfekt temperatur
i hele vognen.

Grebsløse overskabslåger.
Enkelt og elegant.

LED-belysning som standard.
Energi-effektiv og æstetisk.

Op til 133 liter køleskab.
Tilstrækkeligt plads til alt,
hvad familien har brug for.

Opbevaringsplads og fransk seng.
Adgang både udefra og indefra.

Gaspakke (ekstraudstyr). Giver mulighed for
gasopvarmning og almindelige gasblus.

Markeringslys på siden og den
markante WEINSBERG-baglygteholder. For sikker rangering.

Einhell – One
Night Stand. Er
der ingen strømtilslutning på pladsen,
kan den forsyne de
elektriske dele med
strøm mindst en nat
(ekstraudstyr).
Vinduer med dobbeltglas, der
kan åbnes. For bedre isolering.

Litium-ion batteri. Øget energikapacitet ved en total vægt på kun 12 kg
(ekstraudstyr).

* Venligst vær opmærksom på at batteriets levetid anhænger af forskellige faktorer såsom antal ladninger, alder på batteri, osv. Derfor
kan der ikke garanteres en minimum forbrugstid.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.
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ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
CaraOne.

390 QD

390 PUH

Den lille manøvredygtige til små
trækkere.

Pladstalentet med
panoramakøkken
og fantastisk udsigt.

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Op til 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Panoramakøkken
• Rundsiddegruppe
• Hæve/sænke-seng
som standard
• Op til 4 sovepladser

400 LK

420 QD

450 FU

Det kompakte
grundrids med op
til 5 sovepladser

Køkkenmiraklet med
meget opbevaringsplads til nydere.

Relax-apartement til
afslappet komfort.

STÆRKE SIDER:
• Børnegrundrids –
køjeseng med to
senge
• Dinette på langs
• Op til 5 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Op til 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Rundsiddegruppe
• Op til 4 sovepladser

480 EU

480 QDK

500 FDK

Den komfortable med
lounge-karakter.

Grundridsklassikeren
med maksimal udnyttelse af pladsen.

Den familievenlige
med stil.

Ideel til

FAMILIER

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• Op til 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids – køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Dinette
• Børnegrundrids køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

540 EUH

550 UK

550 QDK

Den omdanbare
feriebolig, når du er
undervejs.

Den 2-værelses
lejlighed til rejsen.

Opbevaringseksperten
med hjerte for familier.

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• Hæve/sænke-seng
som standard
• Op til
6 sovepladser
HÆVE/SÆNKE-

SENG

standard
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Campingvogn

STÆRKE SIDER:
• Rundsiddegruppe
• Børnegrundrids
køjesen
• med to senge
• Op til 7 sovepladser

Ideel til

FAMILIER

HÆVE/SÆNKESENG
standard

Ideel til

FAMILIER

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids køjeseng med 2/3 senge
• Op til 7 sovepladser
• Garage i bag
Ideel til

FAMILIER

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS / HYNDESTOF

GRUNDRIDS.
CaraCito.

390 QD

450 FU

Den funktionelle
rejseledsager med
nem håndtering.

Den hyggelige med
stil.

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Op til 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Rundsiddegruppe
• Op til 4 sovepladser

470 EU

470 QDK

500 QDK

Den komfortable
med enkeltsenge.

Den hyggelige
familiehule.

Seks-personers
ferietalent.

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• Op til 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids –
køjeseng med to
senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt
dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids –
køjeseng med to
senge
• Op til 7 sovepladser

HYNDESTOF.
SLIDSTÆRKE
OG NEM PLEJE.

Ideel til

FAMILIER

CaraOne

CaraCito

SERIE

SERIE

FOREST

FÅS UDEN MERPRIS

DUSK

BLOOM

MIN
INDIVIDUELLE
CAMPINGVOGN

Ideel til

FAMILIER

BLUE STONE

FÅS UDEN MERPRIS

STONE WATER

SPARKLING VELVET

SWEET CHESTNUT

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraBus
CAMPER VAN MED KLASSISKFRISK DESIGN.
Uanset om det drejer sig om labyrintlignende gyder i byens centrum eller store strandpromenader: Din CaraBus vil tage dig
med overalt, uanset hvad dit feriehjerte tiltrækkes af. Derudover
byder den på mere plads, end man ville kunne forvente af den
slanke konstruktion og begejstrer med sit flotte udseende.

DE
CaraBus
HIGHLIGHTS
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CaraBus

•
•
•
•

Fås på Ford og Fiat
• Variabel bagende med stort lasterum
Op til 7 sovepladser
• Grundrids med højt tag og hejseseng
4 iddepladser med sikkerhedssele • Fantastisk indeklima og høj
8 grundrids under 3500 kg
boligkomfort

> Scan me

OGSÅ
MED
POP-UP
TAG.

HVERDAG?
HVAD ER
DET?
Daniela & Christoph. Vi er på vej på ferie for
første gang med en Camper Van, fulde af begejstring
og meget forventningsfulde.
Vores otte dages tur går fra Freyung via Köln til Sylt.
CaraBus er perfekt til dette – man kan jo køre lige så
hurtigt som i en personbil og med en strækning på
1300 km og en passager, der er utålmodig efter at nå
frem til destinationen, er det en kæmpe fordel.

BY,
LAND.
HAV.
MED BUSSEN
OG CYKLEN.
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STÆRKE SIDER

CaraBus

KLASSE
PÅ ALLE
VEJE.

UDETID
MED STIL OG
KØREFORNØJELSE.
Den valgfri
stylingpakke
indeholder alt,
hvad designhjertet begærer,
lige fra fælge til
gennemtænkte farveog interiørkoncepter
– her på 630 ME.

Slank opbygning, elegant udseende.
En overbevisende og alsidig styler, der
følger dig overalt. Højt tag, MQH-tag eller
hævetag, lige meget hvad du har brug for
til dine feriedrømme – så har CaraBus den
helt rette løsning klar og er samtidig agil og
rumlig.

CaraBus
3300 - 3500 kg
Tilladt totalvægt
541 - 636 cm
Længde (min. / maks.)
205 cm / 187 cm
Bredde (udvendig / indvendig)

MQH-TAG.
DET UNIKKE
BOLIGKONCEPT.

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Højde (udvendig / indvendig)

Som 600 MQH har CaraBus endnu større ståhøjde og en fantastisk følelse af plads.

MASSER AF PLADS
UNDER KØRSLEN
OG OM NATTEN.
Sæderne til føreren og den forreste passager kan vendes med i en håndevening.
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CaraBus

600 DQ – gør også en god figur med højt tag og har takket være hæve/
sænkesengen 5 store sovepladser.

ATMOSFÆRE TIL
KOMFORT.

KLASSISK
FRISK
DESIGN
I OPHOLDSRUMMET.
Ved behov kan elementet i overskabet fjernes og dermed gøre plads til det 24"
store smart-TV (fra den valgfri TV-pakke) – her 540 MQ.
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STÆRKE SIDER

CaraBus

15 CM
MERE
RUMHØJDE.
Nu er slut
med at slå
hovedet imod
– takket være
205 cm er der
gennemgående
loftshøjde.

CaraBus

FORD

KLASSE
TIL NYE
VEJE.
Smalt design for fuld
kørefornøjelse. Kvik og suveræn
på alle veje byder CaraBus Ford på
overraskende meget plads indvendig.
Loftshøjden giver fuld frihøjde, den
store lastekapacitet sørger for, at du
kan pakke alt i vognen, som du har brug
for på ferien.

FORD

3500 kg
Tilladt totalvægt
553 - 599 cm
Længde (min. / maks.)
206 cm / 187 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
298 cm / 205 cm
Højde (udvendig / indvendig)

600 MQ

SÆRLIG
SIDDEKOMFORT.
Uanset om det er på korte eller lange ture, i CaraBus Ford sidder alle godt.
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CaraBus

BEMÆRKELSESVÆRDIGT
MEGET OPBEVARINGSPLADS.
Med en lastevolumen på 935 liter er der
god plads til alt ferieudstyr.

LYST
ÅBENT
RUM.

Elegant rumløsning. Køkkenblokken med de lige linjer og med køleskab på forsiden
giver en åben synsakse – her i 600 MQ Ford.
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DINETTE

SPIS
MED STIL
UNDERVEJS.

EASYENTRYBORD.
For en større flade uden
generede bordben.

Lige linjer og gennemtænkt. Kompakt konstruktion, flot
linjeføring og detaljer som bestikindsats som standard.
Koge- og spiseområdet i CaraBus lader intet tilbage at ønske.
Drejbare sæder til fører og passager omdanner hurtigt dinetten til to til et spiseområde til fire personer.

GENIALE
LØSNINGER.
TIL AFSLAPPEDE
ØJEBLIKKE.
Komfortfunktion (tilvalg): Den indstillelige polstring i siddegruppen
sikrer større komfort på lange ture – her i 540 MQ.
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CaraBus

EINFACH
UMZUBAUEN
FÜR NOCH
MEHR PLATZ.

MADLAVNING

PLADSBESPARENDE
OPBYGNING.
PERFEKT TIL
LIVSNYDERE.
Stemningsfuldt møbeldesign med afrundede kanter
og blød linjeføring – her i 630 ME.

Overskabe med hængsler
i rustfrit stål.

ENERGIEFFEKTIVT
KØLESKAB.
Skuffen med praktiske opdelinger har masser plads
– her i 630 ME.

Med integreret frostboks
(tilvalg op til 150 liter).
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SOVE

LÆNGDEGÅENDE
ENKELTSENGE.
TILSTRÆKKELIGT PLADS TIL
AT STRÆKKE SIG HELT UD.
Åbn den store dør i bag og føl dig lige så fri,
som sov du midt i naturen – her i 630 ME.

Behagelig atmosfære. Flotte overflader, træ og
åndbart stofbetræk på sidevæggene samt gennemtænkt
belysningskoncept sikrer uovertruffen hygge. Det kalder
man kokon-effekten.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
GENERØS
ALLROUNDER.
Ren hygge og afslapning i den store seng i bag
– her i 540 MQ.
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CaraBus

PLADS OPAD.
EASYSLIDESENG.
600 MQH. Højt tag med
udkørbar Easy-Slide-seng
på rullelejer.

BADEFORHOLD
LIGE LINJER;
HØJ KOMFORT
I FIAT.

SMARTE
FUNKTIONER.
Drejbar hylde med opbevaringsrum
nedenunder – her i 630 ME.

SØMLØS
LEDET SPOR.
Hylderne, der er integreret i væggen, er et flot
blikfang og praktisk opbevaring – her i 630 ME.

Fås som optisk og funktionelt
valgfrit highlight i Voltagepakken.

Ganske enkelt praktisk. Badet forbinder lige linjer med
smarte funktioner. Væghylder, ekstra opbevaringsplads i skabe,
og vaskebord i hele rummets bredde gør morgentoilettet til en
ren fornøjelse.

600 MQ Ford

LAV INDGANG TIL
BRUSERKARRET.
For større sikkerhed i våde områder.

LIGE LINJER;
HØJ KOMFORT
I FORD.
Endnu mere opbevaringsplads i praktisk overskab over det
store ergonomiske vaskebord i 600 MQ Ford.
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CaraTour
CAMPER VAN I MODERNE
AFSLAPPET DESIGN.
Lige så afslappet den er, lige så sporty er CaraTour. Med sin automative køredynamik mestrer WEINSBERG Camper Van enhver
rejse med absolut coolness og er klar til alle eventyr. Sit robuste
og unikke interiørdesign byder på masser af plads og overbeviser
med gennemtænkte detaljer.

DE
CaraTour
HIGHLIGHTS
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CaraTour

•
•
•
•

Fås på Ford- og Fiat-chassis
Op til 7 sovepladser
4 siddepladser med sikkerhedssele
8 grundrids under 3500 kg

• Største liggeflade i sin klasse
• Automativ køredynamik
• Cool, sporty formsprog

> Scan me

OGSÅ
MED POPUP TAG

XXX / XXX
ENDELIG
PÅ TUR
IGEN.
Sven & Philipp. Andre klager
over kraftigt snefald, men vi kører
til Alperne om vinteren. Som freerider og campister elsker vi svingene
i sneen og på vejen. Til dette har vi
brug for det rigtige køretøj. Og her
opfylder CaraTour opgaven fuldt ud.
Den er sporty, den er hurtig og den
klarer alle snoede og smalle veje.

SPORTY CURVER.
PÅ VEJEN OG PÅ
PISTEN.
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STÆRKE SIDER
MQH-TAG.
SPORTY
STYLE OG
STORT OPHOLDSRUM.

CaraTour

FRIHEDEN
TIL BARE AT
TAGE EN TUR.

Som 600 MQH byder
CaraTour på endnu
højere ståhøjde og en
fantastisk følelse af
plads.

„Bare afsted“-Camper Van. Stig ind,
spænd dig fast, kør: Det har aldrig været
nemmere at opleve frihed og holde ferie,
som med WEINSBERG CaraTour. Den praktiske Camper Van indeholder alt, hvad man
har brug for til en pris, der begejstrer.

CaraTour
3300 - 3500 kg
Tilladt samlet vægt
541 - 636 cm
Længde (min. / max.)
205 cm / 187 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Højde (udvendig / indvendig)

540 MQ

935 LITER
LASTEVOLUMEN.
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CaraTour

PANORAMAVINDUE.
Et absolut blikfang udefra ikke mindst takket været med
panoramavinduet som tilvalg –
her i 600 MQ.

FLOT GRÅ
SOM ÆGTE
BLIKFANG.
Ser smart ud og er ekstremt robust. Møblerne i CaraTour er takket være
CPL-belægning utroligt modstandsdygtige – her i 600 MQ.
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STÆRKE SIDER

STÆRK
UDSTRÅLING
I HØJFORMAT.
205 cm loftshøjde
i hele vognen – og
stadig 100 % sporty.

CaraTour

FORD

COOLNESS
TIL START.
Automotiv køredynamik møder
megastort opbevaringsplads.
Har du brug for meget plads og
vil gerne flytte dig rundt? Det er
ikke et problem, CaraTour Ford er
startklar til dine eventyr. Så sporty
kan stor være.

CaraTour

FORD

3500 kg
Tilladt samlet vægt
553 - 599 cm
Længde (min. / max.)
206 cm / 187 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
298 cm / 205 cm
Højde (udvendig / indvendig)

600 MQ Ford
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GODT
OVERBLIK.

SIKKERT
PÅ VEJ.

Ergonomisk instrumentbræt med tilvalg af infotainmentsystem inkl.
8" touchskærm, navigation og intelligente assistentsystemer.

Komfortabelt chassis og intelligente assistentsystemer for en behagelig rejse.

CaraTour

ÅBNE
SYNSAKSER.
De gennemgående overskabe lige fra køkkenblokken og til bagenden af vognen sørger for en unik rumfølelse
og masser af lys. Perfekt gennemtænkt detalje: Køleskabet kan åbnes både udefra og indefra.
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DINETTE

MODERNE
AFSLAPPET
DESIGN I OPHOLDSRUMMET.
Rumkonceptet giver masser
af bevægelsesfrihed ved
tilberedning og servicering af
mad – her i 600 MQ.

24''
SMART
TV.
For at få samme fjernsynsoplevelser.
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OPTIMEREDE
RYGLÆN.

EASYENTRYBORD.

Kan tilpasses. Delbar bagsædebænk som tilvalg
med justerbare armlæn – her i 600 ME.

Fri adgang uden
generende bord-ben.

CaraTour

MADLAVNING
Køkkenet med klapbar arbejdspladeforlængelse giver
ekstra plads til tilberedning af maden – her i 600 MQ.

STORT LOFTSSKAB
MED SOFTCLOSEFUNKTION.

SKUFFER MED
PRAKTISKE
OPDELINGER.

ELEKTRISK
TÆNDING.

Afslappet stil. CaraTour adskiller sig fra andre vogne i sin
klasse med sit klare og moderne interiør. Den behagelige
dinette og højkvalitets køkkenet med ambientebelysning
sørger for en afslappende atmosfære.

BEKVEM OG
PRAKTISK. IDEEL
TIL FULDBLODSCAMPISTER.
Energieffektivt 95 liter stort køleskab og delt glasafskærmning i
køkkenet for bekvem tilberedning af mad – her i 600 MQ.
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SOVE

LANGSGÅENDE
ENKELTSENGE.
GØR LANG OG BRED.
Nok plads til at strække sig lige så lang man er i de
langsgående enkeltsenge – her i 600 ME.

KLÆDESKAB
UNDER KØLESKABET.

Udvidelse af soveområdet. Visuelt satser CaraTour på
moderne design med blik til brugbarhed og opbevaringsplads. Den store liggeflade og det vedligeholdelsesnemme
stof sikrer afslapning. Vælg ganske enkelt din foretrukne
måde at sove på.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
EFFEKTIV
ALL-ROUNDER.
I den store seng i bag kan du strække dig lige så lang
du er, og med en sideudvidelse fås en liggeflade på
over 200 cm – her i 600 MQ Ford.
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CaraTour

HEJSESENG.
NÆSTEN
USYNLIG.
600 DQ. Hvad ville en Camper Van
være uden praktiske løsninger?

BADEFORHOLD

SMART UDSEENDE. MODERNE
DESIGN
I FIAT.

Bag aflægningsfladerne gemmer der sig uendeligt
meget opbevaringsplads. Rullegardinet i vinduet
forsvinder bag blænden, når der ikke er brug for det
– her i 600 MQ.

AFRUNDET VASKEBORD,
DER ER NEMT AT
VEDLIGEHOLDE.
Udtrækkelig bruser (som tilvalg)
placeret under vinduet. Kan let
bruges som udendørsbruser.

Med den ekstra
gulvafdækning til
brusekarret fås
ekstra plads.

PRAKTISK DETALJE OG LET
TILGÆNGELIG.

Genialt rumkoncept. Badet kombinerer moderne design
og smarte funktioner, som det drejbare kassettetoilet med
elektrisk pumpe, og vaskebordet i hele rummets bredde med
vedligeholdelseslet overflade.

MERE
PLADS END
FORVENTET.

AFSLAPPET
BAD OG
TOILETTE
I FORD.
Højkvalitets kombirullegardinet holder både insekter og
nysgerrige blikke væk – her i 600 MQ Ford.
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LIDENSKABELIGT MULTITALENT.
CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] med adskilt garage
i bag. Vognen kombinerer et stort aflukket lasterum med et
flot opholdsrum. Det gør vognen til den perfekte ledsager til
dem, der elsker eventyr.
> Scan me

[OUTLAW]
HIGHLIGHTS

• Op til 5 senge
• 4 Sæder med sikkerhedsseler
• Separat fuldt udstyret beboelse

• Fås som CaraBus og CaraTour
• Gastæt aflåst garage i bag
• Airline-skinner inkl. surringsøjer

XXX / XXX
Mobilt værksted og hjem.
Den ledsager dig over alt hele ugen,
uanset om det er til arbejdet eller i
weekenden.

Plads til din crosser og
et hyggeligt opholdsrum.
[OUTLAW] giver dig
begge dele.

ER KLAR TIL
ALT DET, DU
ØNSKER.

[OUTLAW] er verdens første standard-camper van, der allerede fra
fabrikkens side er perfekt udstyret til at transportere dit udstyr. Om
natten er alt opbevaret sikkert aflåst i garagen i bag, og om dagen
bringer vognen dig sikkert og hurtigt frem til den næste oplevelse!

Plads til op til 4 crossere. Uanset, om det kørsel
på lange strækninger eller på opdagelse i
området, så er det tid til at køre.

Om natten adskiller kun den aflåste
garage i bag dig fra din maskine, om dagen bringer
den dig sikkert og hurtigt til det næste løb.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER
MED GENNEMTÆNKTE
DETALJER.

Panoramavindue i front
(tilvalg). For mere lys og en
følelse af masser af plads i
opholdsrummet.

Op til 102 l friskvandstank. Slank
konstruktion over hjulkassen og
dermed ekstra opbevaringsplads.

Tagskinne med
dæmpbar LED-lys.
Giver en behage-lig
atmosfære i indgangsområdet.

Integrativt head-up-display.
Alle data i synsfeltet og man har
stadig øjnene på vejen.

Ladebooster. Hurtigere og mere
effektiv opladning af vognens
batteri ved kørende motor.

Tempereret
platform. Med
ambientebelysning
og sikrer varme
fødder.

Robust og modstandsdygtig.
CPL-overflader sikrer, at bord- og
arbejdsflader kan holde til det
meste.

Easy-Slide-seng. Med rullelejemonterede
skinner får man i en håndevending en seng
i loftet.

Easy-Space-opbygning. Unik
pladsfornemmelse med god
plads i overgangen til cockpittet.

Easy-Entry-bord.
Fri adgang uden generende bord-ben.
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Camper Vans

Attraktivt indgangsområde.
Ser allerede godt ud fra
afstand (kan også fås med
læderblænde).

Stor plads i bag.
I bag er der en lastevolumen på op til
935 l (600 MQ / DQ).

Ved hjælp af TRUMA iNet X-System og LED-
betje-ningspanelet kan elektriciteten ombord
og opvarmnin-gen styres centralt. Derudover
har man også altid styr på vandbeholdningen.

Kokon-effekt.
Stof på sidevæggene giver yderligere komfort.

LED-spots.
Energibesparende
og stemningsfuld
belysning.

HIGHLIGHTS

Komfort-bad.
Det magnetiske
bruseforhæng er
virkelig praktisk.

Innovativ myggenetsdør.
For optimal beskyttelse i
opholdsrummet.

24'' smart-TV. For at få
samme fjernsynsoplevelser som derhjemme
kan TV’et forbindes
med internettet.

Tagluge med
klart glas.
For mere lys i
opholdsrummet.

Bredt, elektrisk udkørbart
trin. For større komfort ved
ind- og udstigning.

Hel-metal greb
med vippelås.
Klar formgivning og
absolut robust.

Perfekt højt GFKtag. Lang levetid,
plejelet og optimale
isoleringsværdier takket
være den specielle
GFK-konstruktion med
dobbelt skal.

Let adgang til elektriciteten ombord.
Pladsbesparende indbygget over hjulkassen.

Oplyst garage
med LED. Til godt
lys i garagen.garage.

Hylder i garagen.
Her kan du opbevare
alt det, som du skal
bruge næste dag.

Vindue i soveafdelingen.
Myggenet og mørklægningsrullegardin for en
behagelig søvn.

Metalhængsler.
Robuste og holder
til mange års brug.

Airline-skinner inkl. fastsurringsøjer. For bedste lastesikkerhed.

Let tilgængelig
gennemgang. Du
kommer nemt via døren
fra opholdsrummet til
garagen.

Stikdåser i bag. Strøm, lige
der, hvor man skal bruge
det, via 230 V SCHUKOstikkontakt og USB-stik i
den valgfri strøm-pakke.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

Bad i det fri. Garagen er udstyret
med tilslutning til koldt og varmt
vand til den udvendige bruser
(tilvalg).

Vær selvforsynende
i længere tid. Takket
være let tilgængeligt
batteri (valgfrit). Fås
også som litium-ionbatteri.

57

ALSIDIGHED / LAKKER

FARVEVERDEN.
FOR EKSTRA
STIL.

HVID
(UNI)

FIAT
CAMPOVOLO GRÅ* (SPECIAL SOLID)

SORT* (METALLIC)

FER GRÅ* (METALLIC)

LANZAROTE GRÅ* (SPECIAL SOLID)

SØLV (ALUGRÅ)* (METALLIC)

ARTENSE GRÅ* (METALLIC)

FORD
FROST HVID (UNILAK)
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Camper Vans

GRÅ MAT* (UNILAK)

MAGNETIC GRÅ* (METALLAK)

*Som tilvalg mod merpris. Farveafvigelser kan forekomme.

ALSIDIGHED / HYNDESTOFFER
XXX / XXX

HYNDESTOFFER.
ALT EFTER
SMAG.
STANDARD FIAT

STANDARD FORD

CaraBus

CaraBus Ford

CaraTour

CaraTour Ford

TURIN

KOCAELI

SOM TILVALG MOD MERPRIS
CaraBus

CaraTour

CaraTour

FIFTY SHADES
(Kunstlæder)

ACTIVE ROCK
CaraBus

CaraBus

CaraTour

SZECHUAN

FÅS UDEN MERPRIS
CaraBus

CaraTour

ALU
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ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TUNED TIL
DIT BEHOV.

540 MQ

600 MQ

Den smidige med
dynamiske mål.

Allround-camper
med klassisk
grundrids.

STÆRKE SIDER:

STÆRKE SIDER:

• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Totallængde 5,41 m
• Op til 5 sovepladser*
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

•
•
•
•
•

600 DQ

600 K

600 MQH

Den omformbare
med højt tag.

Den fleksible
med transportkvaliteter.
STÆRKE SIDER:

Den sporty med
familiefølelse.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Hejseseng
• Totallængde 5,99 m
• 5 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng som etageseng
• Totallængde 5,99 m
• Op til 7 sovepladser*
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Easy-Slide-seng i
MQH-taget
• Totallængde 5,99 m
• 5 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

600 ME

630 ME

630 MEG

Den kompakte
med
enkeltsenge.

Den store med
stor feel-good-
følelse.

Multitalentet til
transport og
overnatning.

STÆRKE SIDER:

STÆRKE SIDER:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Langsgående dobbeltseng
• Adskilt garage i bag
• Totallængde 6,36 m
• Op til 5 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Midterdinette
Enkeltsenge
Totallængde 5,99 m
Op til 5 sovepladser*
4 siddepladser med
sikkerhedssele

Midterdinette
Enkeltsenge
Totallængde 6,36 m
Op til 5 sovepladser*
4 siddepladser med
sikkerhedssele

*Hæveseng som tilvalg giver 2 ekstra sovepladser.
Du finder yderligere informationer i vores prisliste og på: weinsberg.com/service/kataloge-preislisten
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Midterdinette
Tværvendt dobbelt-seng
Totallængde 5,99 m
Op til 5 sovepladser*
4 siddepladser med
sikkerhedssele

Camper Vans

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

550 MQ FORD
Den sporty med
gennemtænkt
komfort.
STÆRKE SIDER:
•
•
•
•
•

Midterdinette
Tværvendt dobbelt-seng
Totallængde 5,53 m
Op til 5 sovepladser*
4 siddepladser med
sikkerhedssele

600 MQ FORD
Den kompakte
med tværvendt
seng.
STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Totallængde 5,99 m
• Op til 5 sovepladser*
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
CAMPER VAN

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraCompact
DEN SMIDIGE OG SLANKE DELINTEGREDE
I VAN-KLASSEN.
CaraCompact kombinerer smidigheden fra Van-klassen med pladsen
fra en ægte delintegreret. Slank udvendig, rumlig indvendig. Og begejstrer med muligheden at vælge mellem to forskellige chassiser.
Om ekstra komfort med stjerne eller ekstra sporty, CaraCompact
er en ægte WEINSBERG: gennemtænkt, masser af udstyr og absolut
egnet til hverdagen.

DEN VARME SÆRLIGE MODELLER

DE
CaraCompact
HIGHLIGHTS
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CaraCompact

• Fås på Fiat og Mercedes-chassis
• Op til 4 sovepladser
• 4 siddepladser med sikkerhedssele

• 4 grundrids under 3500 kg
• Lav køretøjsbredde
• Fremragende køredynamik

> Scan me

HOLD IND,
HVOR DET
PASSER JER.
Sarah Katharina & Andreas. Vores
definition af en romantisk ferie? Rejse
ud sammen, holde ind, hvor vi nu lige
synes, det er rart at være, og så bare
nyde omgivelserne! En af grundene til, at
vi passer så godt sammen, er vores lyst
til at rejse og spontaniteten. Og så giver
vi ikke afkald på hverken komfort eller
hyggeligt boligareal. I CaraCompact
EDITION [PEPPER] har vi den perfekte
allierede til vores opdagelsesrejser.

PLADS SOM I DENDELINTEGREREDE,
SMIDIG TAKKET
VÆRE VAN-KLASSE.
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STÆRKE SIDER

640 MEG Suite (MB)

SUITEN MED
STJERNE.
TIL FIRE.
Familieferie i din egen suite! To hyggelige
senge, masser af plads og smarte detaljer
så langt øjet rækker: CaraCompactSuite MB
640 MEG er det ideelle transportmiddel til 4
personer takket være den nedklappelige seng,
der er standard.

640 MEG Suite (MB)
3500 kg
Tilladt samlet vægt
698 cm
Længde (min. / max.)
230 cm / 212 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
284 cm / 200 cm
Højde (udvendig / indvendig)

640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER]
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SUPER
PRAKTISK.

MEGET SMUK
PEPPY.

Hejsesengen kan klappes helt ned, hvorved der fås
en ekstra liggeflade.

Under den aerodynamiske front i
LFI-teknologi skjuler der sig en pladsbesparende hejseseng.

CaraCompact

EN RIGTIG
SUITEN PÅ
VEJEN.

640 MEGSuite (MB) – Hejsesengen er elegant tilpasset til rumkonceptet. Når den er kørt op,
registrerer man den knapt, og man kan bruge den hyggelige dinette.
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STÆRKE SIDER

640 MEG (MB)

DEN MEST
RUMLIGE VAN
I SIN KLASSE.
Helt ny størrelse. Ingen anden Van kan
være med når det gælder den unikke
rumfølelse i CaraCompact 640 MEG (MB).
Den perfekte vogn til 2-3 personer, som
elsker god plads og komfort med stjerne.

640 MEG (MB)
3500 kg
Tilladt samlet vægt
692 cm
Længde (min. / max.)
230 cm / 212 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
275 cm / 200 cm
Højde (udvendig / indvendig)

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]

FREMRAGENDE
UDSIGT.
I Premium-cockpittet har du det allerbedste udsyn og kan
glæde dig over de nyeste køre- og assistentsystemer.
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CaraCompact

BRED
SILHUET,
STATELIG
UDSEENDE.

PREMIUM
LIVING
FEEL.

Uanset, om det er ved tilberedningen af maden eller når du slapper af, i CaraCompact
640 MEG (MB) har du god plads til både afslapning og til at bevæge dig på.
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DINETTE

GANSKE
RUMLIG.
Takket være den indvendige
bredde på 212 cm er CaraCompactmodellerne med stjerne de
bredeste vans i deres klasse. Det
både mærker og ser man specielt
i det ekstra store opholdsrum –
her i 640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER].

DOLCE VITA
MØDER DOLCE
GUSTO.

OVERALT DETALJER
MED STIL.
Bordpladen kan forlænges eller foldes ind for at spare plads på ingen tid. Det innovative bænkkoncept
med skrå bænk gør det lettere at komme ind og ud – her i 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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CaraCompact

MADLAVNING

HER ER DER
MASSER
AF PLADS.

Du finder nok plads til køkkenredskaber i
de store skuffer og XXL-køleskabet forsyner
hele familien med frisk mad. – her i 640
MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER].

142 L
KØLESKAB
MED AESFUNKTION.

Hvilket rumkoncept! CaraCompact udnytter pladsen med
intelligente løsninger, som opklappelige arbejdsflader, yderst
effektivt. Med Signature-elementet i køkkenskabet, træ med
vandrette årer og de harmoniske møbelovergange er CaraCompact
umiskendeligt en ægte WEINSBERG.

MED SÅ MEGET
PLADS ER DET
SJOVT AT LAVE MAD.

SÅ KOMPAKT KAN
EN FULDGYLDIGT
KØKKENET KAN
VÆRE.
At kompakt og rumlig er to ting, der ikke behøver at være modsætninger, viser sig i køkkenet
med den klapbare forlængelse af køkkenbordet – her i 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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SOVE
LANGSGÅENDE ENKELTSENGE.
KOMFORT I FULD LÆNGDE.
Med den valgfri, udtrækkelige
rulleseng kan du ganske nemt
forvandle de 200 cm lange og
82 cm brede enkeltsenge til en
dobbeltseng – her i
640 MEG (MB).

MERE END
BARE EN
SOVEPLADS.

Komfortabel søvn. Indbydende, bekvem og med god plads.
Soveområdet i CaraCompact (MB) har alle forudsætninger for,
at du får alle en god nattesøvn. Takket være tagruden har du det
bedste udsyn til stjernehimlen.

STED I
DEN SØN:
HUBBED.
640 MEGSuite (MB). Takket være ovenlysvinduet kan du nyde den bedste
udsigt og et behageligt soveklima i den komfortable nedklappelige seng.
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CaraCompact

NEMT
SOM TÆRTE
ENTRÉ.

BADEFORHOLD
SHAPELY
DESIGN.

Praktisk: Dometic kassettetoilettet
kan drejes.

Stil og brugervenlighed perfekt
kombineret. Badet i CaraCompact 640
MEG (MB) viser, hvordan man i et lille
rum stadig kan få masser af komfort.
Smarte detaljer, klare linjer og elegant
belysning indbyder til den bedste starte
på dagen.

COMPACT
LØSNING.
FANTASTISK
RUMLØSNING.
Alt hvad man har brug for, samlet i ét rum, så man kan starte dagen
helt frisk. Med lav adgang til bruserkarret, praktisk bruserkar og
masser af opbevaringsplads – her i 640 MEG (MB).

Den pladsbesparende
håndvask kan alt efter
behov skubbes frem
eller tilbage.
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STÆRKE SIDER

600 MEG / MF

EN KVIK
LEDSAGER.
Bare afsted. CaraCompact er en ekstra
slank autocamper, som er nem at køre
både til hverdag og på ferien. Vognen
kombinerer usædvanlig køredynamik med
masser af plads indvendig. Med sit robuste
chassis og GFK-tag er vognen den ideelle
ledsager til aktive opdagelsesrejsende.

600 MEG / MF
3500 kg
Tilladt samlet vægt
675 cm
Længde (min. / max.)
220 cm / 205 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
280 cm / 200 cm
Højde (udvendig / indvendig)

600 MF EDITION [PEPPER]

TYPISK
VANKLASSE.
Slank aerodynamik,
lav luftmodstand
og lav CW-værdi.

600 MEG EDITION [PEPPER]
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CaraCompact

SMIDIG
UDVENDIG,
MASSER
AF PLADS
INDVENDIG.

Takket være rigelig opbevaringsplads og en lys atmosfære er det virkelig sjovt
at lave mad på farten – her i 600 MEG EDITION [PEPPER].
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DINETTE

MADLAVNING

PERFEKT
DESIGNET TIL
LIVSNYDERE.

Mellem dinette og køkken er der god plads til at tilberede maden – her i 600 MEG EDITION [PEPPER].

SLIMTOWER
KØLESKAB
MED EN
KAPACITET
PÅ 142 LITER.

KØKKEN MED
KLAPBAR
ARBEJDSPLADEFORLÆNGELSE.
Den praktiske forlængelse med enhåndsbetjening
skaber ekstra arbejdsplads.
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CaraCompact

SOVE

BADEFORHOLD

FRANSK SENG.
TIL HYGGELIGE
NÆTTER.

ENKELTSENGE.
HER ER DER GOD
PLADS TIL AT GØRE
SIG EKSTRA LANG.

600 MF EDITION [PEPPER]

600 MEG

LUK DØRENE
OG VANDET
BLIVER I BRUSERUMMET.

LANGSGÅENDE
BADEVÆRELSE.
HÅNDVASKEN
BEFINDER SIG
FORAN DØREN.
KOMPAKTBAD.
BRUSER, TOILET
OG VASK
I SAMME RUM.
600 MF – Toilet og bruser er adskilt
rumligt fra håndvasken.

600 MEG – Alt hvad man har brug for til at
friske sig op, samlet i ét rum. Med praktisk
brusekar og æstetiske LED-lys.

75

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.

Sengetrin. Her gemmer der sig ekstra opbevaringsplads.

Gennemgående sideskørter. Den aerodynamiske linjeføring
minimerer vindstøj og maksimerer udseendet.

Dynamisk blik og sporty
udseende. Et blikfang både
ude som inde.

Opklappelig arbejdsbordforlængelse. Den praktiske forlængelse,
der kan klappes op med én hånd, giver ekstra arbejdsflade.

Tagluge med åbningsfunktion. Det store
vindue med mørklægningsrullegardin og
myggenet giver et godt oplyst opholdsrum.

Easy-Travel-Box og bluuwater-vandfilter.
Alle vigtige servicetilslutninger placeret
centralt på ét sted og hygiejnisk rent vand
uden kemi.

Indgangsdør KOMFORT som
standard. Med automativt
låsesystem, dobbelt tætning
og 2 opklappelige tøjkroge.
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Indgangsdør komfort som
standard. Med automativt
låsesystem, dobbelt tætning
og 2 opklappelige tøjkroge.

CaraCompact De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

Praktisk
garage i bag.
God plads og
kan betjenes
med en hånd.

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TILPASSET TIL
DINE BEHOV.

600 MEG

600 MF

Den smidige med
enkeltsenge.

Den kompakte
med stil.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage
i bag
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

640 MEG (MB)
Den mest rumlige van
i sin klasse.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

640 MEGSuite (MB)
Suiten med stjerne.
Til fire.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• 4 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraLoft
DEN DELINTEGREREDE MED
DEN STØRSTE LASTEEVNE.
CaraLoft er med sin gode plads perfekt til alle, der gerne vil have
masser af plads og komfort på rejsen. Vognen har utrolig meget opbevaringsplads til alt ferieudstyr og er udstyret med masser af gennemtænkte detaljer. Med sin sporty køredynamik er man altid uafhængig
– der er ingen grænser for fornøjelsen.

DE
CaraLoft
HIGHLIGHTS
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CaraLoft

> Scan me

• Op til 4 sovepladser
• Stor lasteevne
• Op til 5 siddepladser med sikkerhedssele • Gennemgående loftshøjde på 2,15 meter
• 3 grundrids under 3500 kg
• Stor garage i bag

XXX / XXX

ENDELIG
EN PAUSE.
ENDELIG PÅ
TUR IGEN.
Anne & Markus. Endelig en pause, endelig på
tur igen! Anne og jeg ser frem til et par afslappende
dage. Vores plan: til Alperne med CaraLoft. Vi begejstres altid over den og er imponeret over alt det,
vi kan medbringe. Vores rejser handler jo altid om
madlavning og sport.

MASSER AF
UDSTYR, MASSER
AF ENERGI
OG MASSER
AF APPETIT.

CaraLoft
3500 kg
Tilladt totalvægt
645 cm - 699 cm
Længde (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
294 cm / 215 cm
Højde (udvendig / indvendig)
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STÆRKE SIDER

CaraLoft

EN STORSLÅET
ALLROUNDER.
Højkvalitets atmosfære. CaraLoft overbeviser med
masser af opbevaringsplads, gennemtænkte detaljer
og sin store køredynamik, også på ujævnt terræn. Den
er den ideelle vogn til alle, som gerne vil have det
kompakt, men uden at give afkald på komfort. Med den
særlige følelse af plads og det moderne interiørdesign
lever CaraLoft fuldt ud op til sit navn.

EN
DRØMMEBOLIG PÅ HJUL.

VORES
PENTHOUSE
TIL
REJSEN.
Gennemtænkte skørter i siderne kombineret med
den valgfri PREMIUM dør – her ved 600 MF.

PAK ALT NED!
ET SANDT
OPBEVARINGSPLADSMIRAKEL

STOR LASTEEVNE.
Opbevaringsplads i den
håndbetjente garage i ba
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CaraLoft

EASY-TRAVEL-BOX:
ALLE TILSLUTNINGER SAMLET ÉT
STED.

UNIK FØLELSE
AF PLADS.

YDERST
KOMFORTABEL.
CaraLoft har en gennemgående loftshøjde på hele 2,15 meter – her ved 650 ME.
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DINETTE

AFBALANCERET
RUMKONCEPT.
650 ME – CaraLoft viser også sin
størrelse, når det gælder pladsen
ved dinetten og køkkenet. Her
indbyder CaraLoft til madlavning
og afslapning.

MEGET
BEVÆGELSESFRIHED
SÆRLIGT VED
MADLAVNINGEN.

DREJBAR
BORDFORLÆNGELSE.
650 MF – Med de drejbare originale
Captain chair-sæder fås en hyggelige siddegruppe (fås i Fiat-pakken).
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CaraLoft

MADLAVNING
Loftsskabe med hængsler
i højkvalitets rustfrit stål.

133 L KØLESKAB MED AESFUNKTION.
Tilstrækkeligt
plads til alt det, man
har brug for på ferien.

Æstetisk og funktionel. Sammenspillet
mellem opbevaringsplads og det karakteristisk
udformede WEINSBERG signaturelement.

Veludstyret. I CaraLoft finder du et fuldt udstyret køkken med 3 gasblus inkl.
glasafskærmning, en dyb håndvask af rustfrit stål og en opklappelig arbejdsplade. Takket være funktionelle elementer som HPL-køkkenbagvæggene bliver
madlavningen endnu sjovere.

MASSER AF
PLADS
TIL MADVARER
OG KØKKENREDSKABER.
650 ME – De 3 gasblus med glasafskærmning samt stålvasken indbyder til madlavning.
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SOVE
ENKELTSENGE.
TILSTRÆKKELIGT PLADS TIL
AT STRÆKKE SIG HELT UD.
650 ME – hyggelige enkeltsenge
overbeviser med bedste sovekomfort
takket være EvoPore-HRC-madrasser
som standard.

EN
BLIVER
TIL
TO´.
Takket være den sengeudvidelsen (tilvalg) kan de to enkeltsenge omdannes
til én stor liggeflade i en håndevending.

Masser af plads i soveafdelingen. CaraLoft har moderne design, masser af plads til at slappe af og plejelette hyndestoffer.
EvoPore HRC-madrasserne (standard) sikrer en god søvn.

FRANSK SENG.
GENIAL LØSNING TIL
AFSLAPPEDE ØJEBLIKKE.
650 MF – Den franske seng
giver en meget elegant rumløsning.
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CaraLoft

BADEFORHOLD
BADEVÆRELSE I BAG.
BRUSERUM
DE LUXE.
Masser af plads på
vaskebordet
og i bruseren – her
i 650 MF.

I spejlskabet kan
der opbevares
hygiejneartikler.

Bad med bevægelsesfrihed. På badeværelset tæller det vigtigste:
plads, opbevaringshylder og opfriskning. Gennemtænkte detaljer
som det lave trin til brusekaret sikrer ekstra komfort.

DREJBAR
HÅNDVASK.

KOMPAKT
BADEVÆRELSE.
LIGE LINJER.
Det kompakte badeværelse giver optimale mulighederfor at udnytte pladsen – her i 650 ME.

Lavt trin til brusebunden.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER
MED GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
LFI-tagluge. Markant design og robust kvalitet.

Intelligent løsning. Klædeskabet under sengen i 650 ME.

Drejbar håndvask. Alt efter behov kan den
placeres over bruseren eller toilettet.

Indgangsdør KOMFORT med myggenetdør.
Holder insekter ude.

Gaskasse i siden. Nem adgang til gaskassen
og højere ståhøjde inde i vognen. (650 MF og
650 ME)
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CaraLoft

133 l køleskab med AES-funktion.
Tilstrækkeligt plads til alt det, man har
brug for på ferien.

Loftsskabe med hængsler i højkvalitets rustfrit stål.
Med mange opbevaringsmuligheder til småting.

Ambientebelysning. Giver
en hyggelig atmosfære i
opholdsrummet.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

Nemt tilgængelig
lukkehane til gas.
Monteret i den øverste
bestikskuffe.

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

600 MF

650 MF

Pladstalentet med
feel-good-følelse.

Allrounderen
med hjemlig
flair.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 4 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med
• sikkerhedssele

650 ME
Den store
med plads til
livsnydere.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
• sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraSuite
DEN DELINTEGREREDE MED HEJSESENG OG STOR STÅHØJDE.
CaraSuite byder på den perfekte kombination af rejsekomfort og
sovekomfort. Udvendigt er den ganske kompakt, indvendig er den
en kæmpe: Den delintegrerede med stor ståhøjde begejstrer med
masser af bevægelsesfrihed. Vognens mange sovemuligheder og den
hyggelige atmosfære gør den til den ideelle rejsevogn til familier
eller flere generationer.

DE
CaraSuite
HØJDEPUNKTER
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CaraSuite

• Op til 6 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med sikkerhedssele
• 3 grundrids under 3500 kg

> Scan me

• Hejseseng (standard)
• 2,15 m ståhøjde
• Kompakt 2+2 autocamper

XXX / XXX
RET FEDT
MED ET VEJKRYDSTOGT.
Peter, Paul & forældre. Nogle tager på ø-hop,
vi tager på vejkrydstogt! Vi cruiser rundt med
vores CaraSuite og bestemmer selv, hvor vi vil hen.
Vores streetcruiser er perfekt til dette, da vi har
separate forældre- og børneværelser og nok plads
til vores legetøj.

DEN IDEELLE
VOGN TIL
FAMILIEN
ELLER FLERE
GENERATIONER.

CaraSuite
3500 kg
Tilladt totalvægt
699 - 741 cm
Længde (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
294 cm / 215 cm
Højde (udvendig / indvendig)
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STÆRKE SIDER

CaraSuite

EN KOMFORTABEL
STØRRELSE.
Den delintegrerede med hejseseng. Med genial loftshøjde og den praktiske hejseseng byder CaraSuite på masser af plads til storslåede ferieoplevelser. Vognens mange sovemuligheder og den hyggelige atmosfære
gør den til den ideelle rejsevogn til familier eller flere generationer.

MASSER AF
PLADS TIL
FERIEOPLEVELSER.
CaraSuites karakteristiske design understreges
yderligere af alufælgene og spoilerlæben i alulook – her ved 700 ME.

KÆMPE
GARAGE
I BAG TIL
ENDNU MERE
BAGAGE.
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CaraSuite

EN KÆMPESTOR HEJSESENG. NÆSTEN IKKE TIL
AT TRO, NÅR MAN SER
DEN UDEFRA.

KOMFORT TIL
NEDSÆNKNING.

RIGTIG
BEHAGELIGATMOSFÆRE.
Den behagelige atmosfære fås i CaraSuite med den fantastiske ståhøjde,
den rumlige dinette og den flotte linjeføring – her i 650 MF.
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DINETTE

PLADS TIL
OP TIL 6 PERSONER
TAKKET VÆRE
LANGSGÅENDE
BÆNK.
Takket være det drejbare, valgfri Fiat-Captain chair-sæde og sædet kan der nemt sidde op til 6 personer ved
dinetten – her i 650 MF.

Det flotte loftsskab med de mange opbevarings-muligheder
er et highlight i det kompakte køkken.
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CaraSuite

HÅNDTAG I FULD
METAL MED TILT
LOCK.

MADLAVNING

Køleskabet på 133 l giver plads til alt,
hvad en familie har brug for på ferien.

PRAKTISK: 3 GASBLUS
OG KØKKENVASK
RUSTFRIT STÅL.

Mere plads, mere opbevaringsplads, mere for-nøjelse. Vis-a-Vis
køkkenet i CaraSuite er udstyret til lange familieudflugter og rejser
og har tilstræk-keligt plads til, at der kan laves masser af lækkerier.
Ved den brede køkkenblok er der god plads til to – til perfekt
arbejdsdeling og mere sjov ved tilbered-ningen af maden.

VIS-À-VIS KØKKEN.
FANTASTISK
KØKKENKONCEPT.

Køkkenet i CaraSuite byder på masser af plads til madlavning og tilberedning – her i 650 MF.
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SOVE
ENKELTSENGE.
MASSER
AF PLADS.
700 ME – To store
enkeltsenge, som
kan omdannes til en
dobbeltseng ved hjælp
af rullesengfunktionen.
EvoPore HRCmadrasserne er med
ombord som standard.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
PRAKTISK OG
HYGGELIG.
Campingferie for alle. I CaraSuite kan du vælge mellem tre
sovemulig-heder og sengetyper i bag. Forældre kan ganske afslappet lade op i de behagelige senge i bag, mens børnene kan
lege så længe de gider i hejsesengen.

60 CM HØJDE I HEJSESENGEN.
TILSTRÆKKE-LIGT PLADS TIL AT
SOVE OG SLAPPE AF.

Superpraktisk: Bare klap hejsesen-gen ned,
og så er der to hyggelige sovepladser.

94

CaraSuite

FRANSK SENG.
MEGET ELEGANT
RUMLØSNING.

650 MF – Den franske seng med
ekstra opbevaringsplads.

BADEFORHOLD
BADEVÆRELSE.
EKSTRA STOR
LØSNING.
700 ME – Bruser og
toilet med håndvask
er adskilt rumligt fra
hinanden. Dermed kan
to perso-ner bruge
områderne samtidigt.
Rumligt bruseområde med
praktisk brusevæg.

Med afskærmningen
til brusekaret fås et
større opholdsrum.

Alsidigt, pænt og praktisk. Badeværelset i CaraSuite
er det perfekte sted til at få en rolig start eller
afslutning på dagen. Det kan endda benyttes af to
personer på én gang, har slidstærke overflader og mange
muligheder for opbevaring. Ganske enkelt godt designet.

BADEVÆRELSE
I LÆNGDEN.
OVERRASKENDE
MEGET BEVÆGELSESFRIHED.
Et kombineret badeværelse fås i
grundrids 650 MF. Indgangsområdet til badet er uden trin. På den
måde fås en god ståhøjde i bruseren.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER
MED GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
Belysning. Det indirekte lys ved kassen
skaber en varm atmosfære.

Hylder i læder. Let tilgængelig opbevaringsplads i smart læderlook.

Hejseseng med sikkerhedsnet. Skaber flere so-vepladser og
giver sikkerhed i begge sider takket være udfaldssikringen

Easy-Travel-Box. Nem adgang til alle
servicetilslut-ninger til Easy-Travel-Box og
til bluuwater-vandfilteret

Usædvanlig ståhøjde. Med en højde
på 2,15 meter fås en fantastisk behagelig atmosfære.

Garage i bag.
Den rumlige
garage i bag
med enhåndsbetjening
sørger for
komfort under
rejsen.

Eksteriørbeklædning i
høj kvalitet. For en lang
levetid og et cool look.
Unik rumopdeling.
Her er god plads til
hele familien.
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CaraSuite

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

650 MF

650 MG

Familiegrundrids med
op til 6 sovepladser.

Den rumlige
rejseledsager.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• Hejseseng som
standard
• 6 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt
dobbeltseng
• Hejseseng som
standard
• Rumlig garage i bag
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med sikkerhedssele

700 ME
Den omformbare
med familieflair.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Hejseseng som
standard
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraHome
DEN FAMILIEVENLIGE ALKOVE
MED ENESTÅENDE PLADS.
Forestil dig, at du aldrig behøver at reservere et hotelværelse igen.
Forestil dig, at du har en rumlig lejlighed overalt i verden. Forestil dig,
at du altid har dit hjem med dig. Opdag den familievenlige alkove med
overraskende meget plads.

DE
CaraHome
HIGHLIGHTS
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CaraHome

• Op til 6 sovepladser
• Op til 6 siddepladser med sikkerhedssele
• 4 grundrids under 3500 kg

> Scan me

• SUPERLIGHT-teknologi (650 DG)
• Masser af opbevaringsplads
• To soveafdelinger, der kan adskilles

XXX / XXX

ET MOBILT
FAMILIEHUS.
En autocamper til hele familien: Med klassisk alkoveopbygning, to separate soveafdelinger og plads til op til
seks personer. At den trods alt er elegant, kan CaraHome
takke det fikse chassis, sin moderne arkitektur og det
smarte eksteriørdesign for. Den er virkelig flot!

Den store loftshøjde er typisk alkoven og giver en helt særlig følelse af plads – her i 650 DG.

ØVERSTE
ETAGE:
TILBAGETRÆKNINGSSTED.
Alkoven.
Hyggelig
soveplads med
opvarmning
(tilvag). Masser
af lys om dagen,
og genialt oplyst
om aftenen.
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DINETTE

MADLAVNING

DINETTE MED
4 SIDDEPLADSER MED
SIKKERHEDSSELE.
Dinetten i 600 DKG og 650 DG har fire siddepladser med sikkerhedssele. Slidstærke hyndestoffer og hyggelig siddekomfort
garanterer et afslappet samvær.

HER ER
ALLE GERNE
SAMMEN.
Det behagelige lyskoncept sikrer den rigtige stemning.
Arbejdspladeforlængelsen giver tilstrækkeligt
plads til fælles tilberedning af maden – her i 650 DG.

100 CaraHome

KØKKENSKUFFER
MED SOFTCLOSEFUNKTION OG
PRAKTISKE OPDELINGER.

VEDLIGEHOLD

SOVE

Køjesengen og det medfølgende sikkerhedsnet i grundrids 600 DKG er ideel til børn,

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG. STOR
LIGGEFLADE.
Ved den store dobbeltseng sørger lette
EvoPore HRC-madrasser for en behagelig og rolig søvn – her i 650 DG.

Dinetten omdannes til en ekstra
soveplads i en
håndevending.

Lav indgang til brusebund.

GANSKE ENKELT
GENNEMTÆNKT.
Hylderne, der er integreret i væggen, er et flot blikfang og
praktisk opbevaringsplads – her i 600 DKG.

Brusehoved med behagelig vandstråle.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER
MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
Soft-Close-funktioner.
De rumlige skuffer lukker stille og roligt.

SUPERLIGHT-teknologi
(650 DG). Op til næsten
30 % ekstra lasteevne.

Centralt placeret betjeningspanel og det nye
TRUMA iNet X-system. Et enkelt blik er tilstrækkeligt og så
er både vandstand, elforsyning og opvarmning tjekket.

Alkoven. Alkoven er en rigtig
hyggelige hule.

Rumlig garage i bag med enhåndsbetjening. Både tilgængelig via den udvendige klap og
inde fra opholdsrummet.

Frisk- og gråvandstank. Rengøringen
af frisk- og gråvandstanken er legende
let og kan klares af alle.

Adskilt gaskasse.
Nem adgang via servicelugen
i siden.

Alt på sin plads. Centralt og let betjening til friskog gråvandstank, samt vandfilter, frostventil og tilslutning til landstrøm.
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CaraHome

Grebsløse push-toopen skabe. Giver et
moderne og elegant
design i opholdsrummet.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

550 MG

600 DKG

Pladsvidunder
med plads til
familieferier.

Den hyggelige
familieven.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 4 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Dinette
• Børnegrundrids –
køjeseng med to senge
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 6 sovepladser
• 6 siddepladser med
sikkerhedssele

650 DG

SUPERLIGHTTEKNOLOGI

Det superlette
6-personers
hjem med stor
lasteevne.
STÆRKE SIDER:
• Dinette
• Tværvendt
dobbeltseng
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 6 sovepladser
• 6 siddepladser med
sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

650 MEG
Vognen med store
lasteevne og
sovekomfort.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 5 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraCore
DEN HELINTEGREREDE MED
OVERLEGENT UDSTYR OG
UDSTRÅLING.
CaraCore elsker underdrivelse og viser dermed overlegenhed.
Kombi- nerer fordele med design. Et imponerende samspil
mellem rumfølelse, materialer af høj kvalitet og enestående
kørekomfort.

DE
CaraCore
HIGHLIGHTS
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CaraCore

• Op til 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med sikkerhedssele
• 3 grundrids under 3500 kg

> Scan me

• Dynamisk progressivt design
• Fuld-LED-lygter
• Hejsesengsomstandard

XXX / XXX
MINDRE STRESS
ER ENSBETY
DENDE MED
STØRRE NYDELSE.
Rudi & Gerlinde. Når det gælder camping er vi jo veteraner. Nyt er
derimod vores CaraCore, som vi prøver i år for første gang. Og den bliver
i den grad testet. Vores favoritdestination er Norge, og den er naturligvis
på listen. Helt uden tidsmæssig begrænsning, og det på en årstid, hvor
man møder flere lokale end turister. Vi starter ud fra Bayern og kører
langs fjordene i Norge og helt op til Lofoten. Helt i vores eget tempo
og med stil. CaraCore brillerer med sit fremragende design og passer
perfekt til Skandinavien.

CaraCore
3500 kg
Tilladt totalvægt
699 cm - 741 cm
Længde (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Bredde (udvendig / indvendig)
279 cm / 200 cm
Højde (udvendig / indvendig)
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STÆRKE SIDER

CaraCore

STILBEVIDST
TRENDSÆTTER.

Den helintegrerede fra WEINSBERG. I CaraCore kommer
WEINSBERGs mangeårige erfaring til sin ret. Her er der præcision
helt ned i den mindste detalje. CaraCore forbinder alle fordele ved
en helintegreret vogn med unikt udseende. Kravene til designet
i CaraCore er nemlig bevidst høje: uafhængig, karakteristisk,
nærværende og kraftfuld. Det ses i de rene linjer, klare kanter
og spændende flader. Den er den bedre delintegrerede med
hejseseng.

100%

WEINSBERG
DNA

KOMBINATION
AF FUNKTIONALITET
OG DESIGN.

PANORAMAVINDUE
I FRONT FOR ET
PERFEKT UDSYN.

HØJESTE
PRÆCISION
TAKKET VÆRE
DEN NYESTE
LFI-TEKNOLOGI.

Kvalitet, der både kan ses og mærkes. Komponenter af LFI imponerer med
optimale egenskaber som maksimal frem- stillingspræcision. Maksimal
stivhed af vognen garanterer den bedste sikkerhed. LFI-taglugen gør også
CaraCore til et visuelt blikfang.
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CaraCore

OGSÅ DET ER
ET STATEMENT:
HEJSESENG SOM
STANDARD FOR EKSTRA
REJSEKOMFORT.
Hejsesengen (standard) er tilpasset elegant til rumkonceptet. I opkørt tilstand er der
tilstrækkelig plads til at slappe af i dinetten – her i 700 MEG.
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DINETTE

L-FORMET
DINETTEBÆNK.
L-formet dinettebænk
(tilvalg) Bænken indbyder
til hyggelige stunder –
her i 700 MEG.

Flotte detaljer, uanset hvor øjet kigger hen. Den
helintegrerede opbygning giver CaraCore en unik følelse af
plads. Med de åbne synsakser har du altid fuldt udsyn til alle
vognenes highlights: de be- kvemme senge, det indbydende
køkken og hjertet i vognen, den hyggelige dinette.

ERGONOMISK
DREJBARE
SÆDER.
Åbne synsakser overbeviser med unik atmosfære med flydende overgang
mellem opholdsrum og førerhus – her i 700 MEG.

108 CaraCore

KVALITETS
HYNDESTOFFER
OG BEHAGELIG
SIDDEKOMFORT.

MADLAVNING

ÆSTETISK
VIS-Á-VIS
KØKKENLINJE.

Storslået. Slim Towerkøleskab på 142 liter
og AES-funktion, hvor
energitypen vælges
automatisk.

700 MEG

Perfekt køkkenplanlægning. Bevægelsesfrihed i køkkenet er alfa og
omega og endnu mere i autocamperen. De åbne linjer i CaraCore kommer
helt til sin ret og giver mulighed for fornøjelig madlavning for alle sanser.

LANGSGÅENDE
KØKKEN.
DEN TIDLØSE
KLASSIKER FORENER
FUNKTIONALITET
MED DESIGN.
650 MEG – Køkkenblokken med Signature-elementet passer perfekt ind i rumkonceptet.
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SOVE

EKSTRA STOR.
Soveområdet i 650 MEG
og 700 MEG med de 2
meter lange enkeltsenge.

STOR
LIGGEFLADE
TIL DEJLIGE
FERIEDRØMME.
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Herlige soveomgivelser. Også når man skal sove, kan
man gøre det med stil. Detaljer i høj kvalitet som den
indirekte belysning giver en harmonisk stil i CaraCore.

MASSER AF
PLADS, NÅR
HEJSESENGEN
ER KØRT NED.

ELEGANT
RUMLØSNING.

Når hejsesengen er kørt ned, fås en hyggelig soveplads til to
personer – her i 700 MEG.

650 MF – Fransk seng med EvoPore HRCmadras og opbevaringsplads under sengen.

CaraCore

BADEFORHOLD

BADEVÆRELSE.
LUK DØREN TIL
OPHOLDSRUMMET, ...

700 MEG

... OG STRAKS
HAR DU
ET STORT
BADEVÆRELSE.

Flot design. CaraCores karakteristiske formsprog går
også igen i badeværelset. Formen er de lige linjer, og
med de mange muligheder for opbevaring og praktiske
detaljer føler man godt tilpas her.

KOMPAKT
BADEVÆRELSE.
LIGE LINJER
OG OVERSKUELIGT.

LANGSGÅENDE
BADEVÆRELSE.
ALT PÅ
EN LINJE.
Ren æstetik på badeværel- set i 650 MF. Hertil kommer den
megen plads ved vaskebordet og i bruseren.

650 MEG
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
Manuel eller elektrisk mørklægning i fronten.
Sikrer privatlivet på campingpladsen om natten.

Algfri ALDE varmtvandsopvarmning og vandbå- ren
ALDE-gulvvarme. Sikrer en behagelige indetempe- ratur
og ingen kolde fødder.

Indgangsdør KOMFORT. Med automativt
låsesystem, dobbelt tætning og
opklappelige tøjkroge

Førerhussæder fra AGUTI (tilvalg).
Garanterer optimal rejsekomfort.

Skuffer med soft-close. Fantastisk komfort
med stille og rolig lukning af skufferne..

Easy-Travel-Box og bluuwater-vandfilter. Alle vigtige
servicetilslutninger placeret centralt på ét sted og hygiejnisk
rent vand uden kemi.

Den bedre delintegrerede med hejseseng (stan- dard).
Hejsesengen drejer fremad over fører- og pas- sagersædet, derved
kan dinetten også bruges, selvom sengen er kørt ned.
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CaraCore

Fuld-LED-lygter. Nyeste
teknologi, bedste udsyn
og sikkerhed, takket være
markant lyssignatur.

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

GRUNDRIDS.
TILPASSET TIL
DINE BEHOV.

650 MF

650 MEG

Den æstetiske
med åben
rumfornemmelse.

Den elegante med
overbevisende
komfort.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage i bag
• 4 sovepladser
• 4 siddepladser
med sikkerhedssele

700 MEG

MED
SUPERLIGHTTEKNOLOGI

Den stilfulde med
imponerende
opholdsrum.

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage i bag
• Op til 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser
med sikkerhedssele

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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ALSIDIGHED / DØRE

DØRE.
MED MANGE
INNOVATIVE
FUNKTIONER.

1

1

2

1

2

4

4

3

Innovativ: Et-nøglesystemet
med sikkerhedsnøgle, udvendigt
greb og lås til indgangsdøre
og serviceklapper.

3

Fås i 600 mm og 700 mm bredde (Afhængig af grundrids).

UDSTYR

KOMFORT *

PREMIUM**

EXKLUSIV**

Med vindue inkl. mørklægningsgardin

•

•

Flerdobbelt lås

•

•

Tætningsliste mod slagregn (dobbelt tætning)

•

•

•

Automotivt låsesystem

•

•

•

2 knager, klapbar

•

•

•

Åbningsbegrænser med gastrykfjeder

•

•

Paraplyrum

•

•

Skjulte hængsler

•

•

Multifunktionel taske

•

•

Centrallås

•

Coming-Home-lys

•

*		 Standard ved CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite og CaraCore
** Tilvalg ved alle WEINSBERG-autocampere

1

Opklappelige tøjkroge
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Autocamper

2

Vindue med plissé

3

Paraplyrum

4

Indvendigt låsesystem
med visning

4

ALSIDIGHED XXX
/ DESIGN
/ XXX

HYNDESTOFFER.
ALT EFTER DIN
SMAG.
STANDARD

TURIN (STANDARD)*

MALABAR (STANDARD)

FÅS UDEN MERPRIS*

STONE WATER

FOREST

BLOOM

DUSK

Eksklusivt til CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

SOM TILVALG MOD MERPRIS*

FIFTY SHADES (Kunstlæder)

SZECHUAN

ACTIVE NAVY
*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

MIN
INDIVIDUELLE
AUTOCAMPER

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

115

ALSIDIGHED / TEKNIK

INTELLIGENTE
ENHEDER,
MAKSIMAL
KOMFORT.

BLUUWATER.
Vandfiltersystem.

Hygiejnisk rent vand på alle rejsemål – det nye
bluuwater-vandfilter fjerner kim, bakterier og små
partikler næsten hundrede procent (99,999 %)
fra ledningssystemet i alle Knaus Tabbert-vogne
(standard). Den udskiftelige filterpatron med
højeffektiv ultrafiltreringsmembran monteres lodret
eller vandret mellem vandtank og ledningssystemet.
Den har en filtreringskapacitet på op til 8000
liter – og takket være timestrip-indikatoren i vognen
er det nemt at kontrollere den resterende brugstid.
Udskiftning af bluuwater-patronen afhænger af
brugen, men bør dog udskiftes senest efter seks
måneder. Med Click-and-Ready-lynkoblingssystemet
kan den nemt udskiftes uden at dryppe.

MEDIKIT
VÆRDIKUPON*.
Eksklusivt
rejseapotek.

Med din WEINSBERG-campingvogn får du
nu også en voucher til et MediKit. Dette sæt
indeholder forskellige medikamenter, som
kun kan fås på apoteket, og som kan bruges på
rejsen, blandt andet smertestillende medicin,
allergimedicin eller tabletter mod diaré. Så er
du forberedt på bedste vis.**

** Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapotekssættet. Rejseapotekssættet indeholder medikamenter,
som kun fås på apoteket. Gavekortet kan derfor kun indløses hos det
ansvarlige MediKit-forsendelsesapotek på www.medikit.shop. Du
kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop.

PIONEER
NAVIGATIONSSYSTEM*.
(AVIC – Navigation).

Europa-navigation specielt til autocampere og Camper Vans i 44
lande; promobil camperpladsradar; sikker smartphone-betjening med
stemmestyring; klart og kontrastfuldt 9"-multitouch-display; wireless
kompatibel med Apple CarPlay, android auto og weblink; integreret
DAB+ modtager; inkl. 3 års kortopdatering.

SMART-TV*.

Mobil hjemmebiograf.
Se, hvad du vil, hvor som helst. Fremtidens
tv bevæger sig nu også ind i din
WEINSBERG. Smart-TV monteres kun
ved en valgfri TV-pakke. Så kan du nyde
godt af alle fordele og se film on demand,
ganske nemt via et mobilt hotspot eller
Wifi på campingpladsen. Streaming af
dine favoritserier og film giver en smule
ekstra komfort i din ferie.
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Udstyr

PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
Det integrerede
head-up-display
sørger for endnu mere
sikkerhed. Alle relevante
data direkte i synsfeltet, og
så har man altid øjnene på vejen.
Navigationsanvisningerne fra Pioneer
navigationssystemet vises også.

* Tilvalgs komponenter

ALSIDIGHED / TEKNIK

LUCKY
DOG
CAMPER*.
Rejsesjov for
de firbenede.

En af det store fordele ved camping: Din bedste
ven på fire poter kan komme med på ferie. Med
udvidelses- og ombygningsmulighederne med
Lucky Dog Camper er alle sikret en bekvem rejse.
De hundevenlige løsninger fås nu til mange
WEINSBERG autocampere hos din forhandlere.

VELOCATE GPS-TRACKER*.
Mere sikkerhed til
din WEINSBERG.

Det innovative GPS-system fra Velocate arbejder med
intuitiv app-styring og silent-alarm-funktion. I tilfælde af
tyveri kan Velocate 2.0 hjælpe med at finde din Camper
Vans igen. GPS‘en har en levetid på op til 3 måneder
uden strømtilslutning. GPS-trackeren kan udvides
med Bluetooth-sensorer og en Reed-kontakt: Derved
har du mulighed for at kontrollere mængden af gas i
gasflaskerne og temperaturen i din WEINSBERG i appen
på et hvilket som helst tidspunkt.
Derudover er hardwaren forberedt til
udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks.
dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere
informationer på www.velocate.com
eller www.weinsberg.com.

TRUMA iNet X*.

E.HIT*.

Med det praktiske TRUMA iNet X-System
med induktiv smartphone-app-styring og
Bluetooth kan du styre varmen, det indvendige
og udvendige lys, samt tv og radio over alt
i dit mobile hjem. Det farvede 4,3" touchdisplay viser ude- og indetemperatur og kan
betjene apparater fra TRUMA og Dometic.
Den intuitive brugerflade gør kontrollen og
styringen overskuelig og let.

Ekstremt praktisk:
Udtræksholderen kan
køres ud elektrisk, har en høj
bæreevne på op til 150 kg og er
kombineret med et aftageligt træk.
Drejearmene kører ud med enkelt
tryk på en knap, derefter skubbes
basis-tilbehøret med sin indklappelig
LED-baglygte på, og straks er der
forbindelse til autocamperens el.

Gør din WEINSBERG til
smartphone.

integreret
Udtræksholder:

Varmesystemer*

SILWYREADY*.
Til afslappet rejse.

Med Silwy MAGNETIC SYSTEM er væltede, rutsjende og klirrende glas fortid. Med det
smarte magnetsystem hæfter de magnetiske glas fast på metal nano-padsene eller tilbehør
af metal, der er specielt udviklet til silwy. Dermed er du garanteret en absolut sikker
og afslappet tur i din WEINSBERG. SilwyREADY-pakken indeholder flere elementer til
basisudstyret. Metal-Nano-Gel-padden kan tages af igen og dermed placeres hvor som helst
i vognen. Med de smarte magnet-kroge kan du hænge dit tøj eller håndklæder lige dér, hvor
det passer dig bedst. Sammen med silwyREADY-pakken får du en voucher med rabatkode til
gratis levering af en silwy metalmåtte og metalliste. Med dem er du sikker på, at silwy glas
kan stå sikre uden at vælte.
Yderligere informationer på: www.silwy.de/READY
* Tilvalgs komponenter
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THULE
MARKISER*.
FOR ENDNU
MER KOMFORT.

Altid godt beskyttet. Markiser fra kvalitetsproducenten Thule gør din ferie i WEINSBERG endnu mere behagelig. Som effektiv
beskyttelse mod sol, regn og vind giver de også en hyggelig atmosfære og udvider boligfladen på campingpladsen. Vores markiser fås
i forskellige størrelser (afhængig af grundrids) og begejstrer med deres lange holdbarhed, takket være vandtæt, vindtæt PCR-stof,
nem opstilling og høj stabilitet.

Fleksibel. Udfaldsvinklen kan indstilles, som du ønsker det. Derved kan du
lukke og åbne markisen, når døren til
din WEINSBERG står åben.

COZY HOME
DEKO-PAKKE*.
Valget er dit.

Udklappelig. Stængerne er forsynet med
et knækled. Det vertikale sænkningssystem forhindrer skader på vognen.

Praktisk. Quick Lock-system for nem
montage og indstilling af støttebenene.

FÅS SOM EKSTRAUDSTYR TIL ALLE
WEINSBERG
EKSTRAUDSTYR

Pakken indeholder: 4 puder med fjerfyld
(2 x 60 x 40 cm & 2 x 40 x 40 cm),
2 plaider og en matchende bordløber.

AQUA
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Udstyr

MAGNOLIA

EARTH

AVOCADO

PEACH

STONE
* Tilvalgs komponenter

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG kollektion.

Fås hos din WEINSBERG-forhandler
eller på: shop.weinsberg.com.

2
3
1

5

6

4

ALT,
HVAD DER
GØR DIN
FERIE ENDNU
BEDRE.

1. Drikkeflaske 800 ml
Classic Sport af rustfrit stål. Nem at
rengøre. Mål: 7 x 25 cm. Vægt: 256 g.
Artikelnr. 651/023

4. Trækvogn med 10 cm brede
profilerede dæk og en bæreevne på op
til 75 kg. Mål: 131 x 60 x 98 cm.
Vægt: 11,9 kg. Artikenr. 51 011

2. Campingstol i aluminium-rundrør.
8 indstillinger, 76 cm højt ryglæn.
Bæreevne op til: 100 kg. Stel: Aluminium.
Emballagemål: 106 x 61 x 10 cm.
Artikelnr. 651/022

5. Fire krus med hank af resylin.
Med antislip-system. Artikelnr. 651/024

3. Campingbord Accordeon
fra Dukdalf med vejrbestandig sevelitbordplade. Højdejusterbar: 5 – 74 cm.
Mål: 100 x 74 x 68 cm. Materiale: Stål.
Bæreevne op til: 50 kg. Vægt: 11 kg.
Artikelnr. 651/021

6. Gasadaptersæt – indeholder alt,
hvad man skal bruge til tilslutning af en
trykregulator (G12), som skal bruges til
gasflasker, der anvendes inden for EU.
Artikelnr. 651/025

Du finder alle informationer og priser på: www.frankanafreiko.de

R08118254-DK

VALGET
GJORT LET.

Hvordan skal man dog beslutte sig med
alle de muligheder? Det er ikke svært:
med vores praktiske online-værktøj er
det super nemt. Den hjælper dig med
at finde din drømme-WEINSBERG.

Konfigurator

Grundridsfinder

Udform din individuelle autocamper. Uanset, hvilket grundrids og
hvilket udstyr, du vælger, så bliver
det til din helt personlige drømmevogn:

Familievogn eller eventyrvogn til
to? Find ud af, hvilken vogn, der
passer bedst til dig:

Vi ved, at det ikke er nemt at beslutte sig for,
hvilken WEINSBERG man skal vælge.
Vores forhandlersøgning hjælper dig med
at finde en forhandler i nærheden, som kan
hjælpe dig med de spørgsmål, du måtte have.
Besøg den ønskede model direkte på stedet og
få udførlig rådgivning. Find en forhandler på:

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

dealer.weinsberg.com

Besøg os på de
sociale medier og i
vores fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

Forhandlersøgning

youtube.weinsberg.com

carablog.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykningstidspunktet (07/2022). Der tages fortsat forbehold for ændringer vedrørende
udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med konstruktionen, såfremt de tjener den
tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der ligeledes forbehold for ubetydelige farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke
kan forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak på plade og lak på GFK/kunststof) og er rimeligt over for kunden. Billederne kan være vist
med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/ eller som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/
studier/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske
vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykketekniske årsager. Lad derfor en autoriseret WEINSBERG-forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion,
inden du køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Ved målangivelserne i vores kataloger er der udelukkende tale om uforpligtende
eksempler. Målangivelserne er udelukkende cirkaværdier og har til formål at give et generelt overblik. De udgør ikke en sikring af produkternes egenskaber. Vær også opmærksom på
oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert
AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

