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CAMPINGVOGN    
CaraOne
CaraCito  

CAMPER VANS  
CaraBus
CaraTour
[OUTLAW]

PÅ REISE

ALKOVE  
CaraHome

HELINTEGRERT  
CaraCore

HALVINTEGRERT   
CaraCompact
CaraLoft 
CaraSuite



DIN FERIE!
DU BESTEMMER  
VEIEN.



Ute er hjemme. Når du er på tur oppdager du nye sider ved deg selv og din WEINSBERG. Uansett om 
du kjører en Camper Van, en bobil eller en campingvogn, deler vi lidenskapen din og følger deg med 
gjennomtenkte detaljer. Det vil du legge merke til hver eneste dag i ferien.
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CAMPER VANS

CAMPINGVOGN

Familie-campingvognen med 
11 ulike planløsninger.
Med den geniale rominndelingen, 
standardutstyret og de gjennomtenkte 
detaljene kan du stole på fantastisk 
komfort i WEINSBERG-kvalitet.  

Ditt nye Feriehjem!

Den første elektriske 
campingvognen.
CaraCito gjør det enkelt. Derfor kjører 
den på full-elektrisk utstyr og klimaan-
legg. Den er moderne og minimalistisk, 
og har alt man trenger for en perfekt 
reiseopplevelse.

Moderne leveforhold på reise.

CaraCitoCaraOne

Alle spesifikasjoner inkluderer delvis ekstrafunksjoner tilgjengelig mot ekstra kostnad. Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne 
og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG-forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan 
bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

En Camper Van med klassisk, 
sprek design.
CaraBus er kompakt utvendig, men 
kjempemessig når det gjelder utstyr 
og komfort. I likhet med andre Camper 
Van-er fra WEINSBERG er den perfekt 
til smale veier og har et ekstra elegant 
interiør. Multifunksjonelt utstyr og inn-
ovative detaljer sørger for en behagelig 
ferieopplevelse.

Første klasse på alle veier.

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

Lidenskapelig multitalent.

En Camper Van med moderne, 
tidsriktige linjer.
Den avslappede stilen til CaraTour er 
som skapt for sportslige opplevelser. 
Denne WEINSBERG-Camper Van-en har 
en førsteklasses kjøredynamikk og er 
med på alt fra lange turer til spennende 
opplevelser. Den robuste og enestående 
interiørdesignen har masse plass og 
gjennomtenkte praktiske detaljer. 

Her får du den optimale turopple-
velsen i stilig innpakning.

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

CaraTourCaraBus

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/carabus www.weinsberg.com/caratour www.weinsberg.com/outlaw

www.weinsberg.com/caracito

NY
på Ford

NY
på Ford
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Planløsninger

Stiller målrettede spørsmål 
så du finner kjøretøyet som 
passer til deg.
layoutfinder.weinsberg.com

Innsidekunnskap

Detaljert teknisk informasjon om 
de ulike områdene i ditt drømme-
kjøretøy.
weinsberg.com

Med kjøretøykonfiguratoren 
kan du sette sammen din egen 
modell fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator

BOBILER

Smidig og slank halvintegrert 
modell i Van-klassen.
CaraCompact kombinerer smidigheten til Van-
klassen med plasstilbudet til en ekte delintegrert. 
Den er slank utvendig, men raus innvendig. 
Og du har muligheten til å velge mellom to 
forskjellige chassis. Vil du ha ekstra komfort i 
en bil med stjerne, eller en spesielt sportslig 
variant? I begge versjoner er CaraCompact en 
ekte WEINSBERG: Gjennomtenkt, topp utstyrt og 
praktisk. 

Kjøreegenskaper som en Camper Van, 
et plassvidunder.

Familievennlig alkove – 
godt med plass.
Med alkove og gjennomtenkt inndeling 
byr CaraHome på rikelig plass for gode 
turopplevelser. Alt etter planløsning er 
det soveplasser for 4 til 6 personer.

Mobilt familiehjem.

Halvintegrert med senkeseng 
og god ståplass.
Med genial takhøyde og praktisk
senkeseng byr CaraSuite på masse
plass for fantastiske ferieopplevelser.
Alle soveplassene og den hyggelige
atmosfæren gjør den til en ideell
familie- eller flergenerasjonsbil.  

En komfortabel størrelse.

Halvintegrert med godt 
med lastevolum.
Med 2,15 m gjennomgående takhøyde og 
stor lastekapasitet er den nye CaraLoft 
nesten som et atelier på hjul. Den suve-
rene delintegrerte modellen byr på god 
plass for fantastiske ferieopplevelser. 
Konseptet gjør den til et ideelt kjøretøy 
for par, og overbeviser med fremragende 
romfølelse. 

En generøs allrounder.

Helintegrert med topp 
utstyrspakke.
Den kombinerer det praktiske med 
det nyttige. og den har teft for kvalitet 
og dynamikk. 100 % levering, 100 % 
WEINSBERG DNA.  

Stilbevisst trendsetter.

CaraSuite CaraLoft

CaraCore

CaraCompact

CaraHome

HALVINTEGRERT

ALKOVE HELINTEGRERT

HALVINTEGRERT HALVINTEGRERT

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

Uforpliktende representasjon: Illustrasjonene i layouteksemplene er ikke-bindende skjematiske fremstillinger. De faktiske kjøretøy- og utstyrsfunksjonene kan variere. Noen 
kjøretøy- og utstyrskarakteristikker er ikke garantert av illustrasjonene og kan derfor ikke forventes å være basert på dem. Sørg derfor for å få informasjon fra forhandleren din 
om kjøretøyets og utstyrets spesifikke egenskaper før du gjør en bestilling.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/carahome www.weinsberg.com/caracore

www.weinsberg.com/carasuitewww.weinsberg.com/caraloft

BYGG
DIN EGEN 
WEINSBERG

NY
på MB
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WEINSBERG DNA. Høres imponerende ut. 
Og det er det også. Lidenskapen og erfaringene 
til våre medarbeidere (mange av dem engasjerte 
campere) gjør at vi vet hva som skjer “der ute”. 
Derfor ligger det kompetanse bak alle modellene 
fra WEINSBERG, fra de minste skruene til 
det største oppbevaringsrommet. Denne 
kompetansen er ikke alltid synlig. 
Men den merkes.

Det som gjør 
våre Produkter unike, 
er summen av 
mange detaljer.

Lekstiler bidrar i stor grad 
til å gjøre det koselig. Hos 
WEINSBERG er møbelstoffene 
ikke bare av ypperste kvalitet 
og perfekt bearbeidet, de har 
også en perfekt design.

OPTIMAL
KOMFORT.

Som fullblodssnekker er jeg stolt 
av at vi hos WEINSBERG tar det 
som en selvfølge at vi jobber med 
forseggjorte helintegrerte møbler 
og nøyaktig kileteknologi.

MØBELKONSTRUKSJON 
OG KVALITET.

Vi vil at kundene våre skal få 
optimale reiseopplevelser. 
Derfor er vi ekstra nøye når vi 
velger partnere, og vi bruker 
bare produkter som overbeviser 
oss hundre prosent. bluuwater-
vannfilter for hygienisk rent vann er 
et eksempel på dette.

FOKUS 
PÅ RENT
VANN! PERFEKT 

KONSTRUKSJON SOM 
GIR LANG LEVETID.

Vi satser på sikkerhet. Vårt mål er at de 
fremtidige eierne alltid skal føle seg sikre i 
bobilene våre. I mange år fremover.

Franz Schanzer,
produktsjef 

Camper Vans og 
campingvogn

Stefan Kreuz,
produktsjef 

bobiler

For fritidskjøretøy fra WEINSBERG gir vi deg en 10-års tetthetsgaranti på bodelen pro-
dusert av oss innenfor rammen av våre garantibetingelser som er gyldige fra leverings-
tidspunktet, i tillegg til din lovpålagte garanti.

WEINSBERG DNA
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Sandwichkonstruksjon. Flerlagskon-
struksjonen med integrert isolasjon og 
større kontaktflate mot karosserigulvet gir 
bedre stabilitet og isolasjon.

CAMPER VANS- 
KOMPETANSE.

Masse plass. Vippefunksjonen 
for sengebunnen gir rikelig med 
plass når du skal frakte store 
gjenstander.

Dinette-sittebenk.  
De nye seteputene har komfort-
funksjon og økt setedybde.

Ferskvannstank med 
varmluftsoppvarming. 
Vanntanken på 102 l har 
en smart plassering over 
hjulbuen. Den er integrert 
i sideveggen og gir ekstra 
plass i lasterommet.

Takluke i klart glass.
Gir mer lys i bodelen.

Opptil 24" stor Smart-TV  
i TV-pakken (ekstrautstyr). 

Elektrisk soft
close-skyvedør. Takket
være dempere av høy
kvalitet lukker skyvedøren
seg stille og mykt.

Optimal isolasjon. Alle delene i Camper Vans-ene 
våre er isolert med innovative materialer. Isoleringen 
i taket og veggene er av tettpakket polyetylenskum. 
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BOBIL- 
KOMPETANSE.

TRUMA iNet X og sentralt plassert 
LED-betjeningsenhet. Et blikk er 
nok til å kontrollere både vannivået 
og strømforsyningen.

Robust TVT-konstruksjon. 
Aluminium og isolasjonsmaterialer 
med forsterkninger i polyuretan gjør 
bilen værbestandig.

• Lettere enn GFK
• Maskinelt produsert
• UV-bestandig
• Direkte integrert isolering
• Enkle å reparere
• Hver del er perfekt utformet

Robust og sterkt GFK-tak. Taket 
har en nesten tre ganger så høy 
glassfiberandel som et standard 
glassfiberforsterket tak, er haglresis-
tent og trosser vær og vind.

Isolert med EPP. 
Høyteknologimaterialet 
gir topp beskyttelse og 
reduserer kjørestøy.

Støtteben bak. Gir ekstra 
stabilitet og mindre vibrasjoner 
når kjøretøyet står stille.

Uttrekkbar gassboks
som ekstrautstyr.  
Gjør det enkelt å skifte 
gassbeholderne.

Ladebooster. Rask 
og effektiv lading av 
batteriet i bodelen mens 
motoren er i gang.

Easy-Travel-boks. En komplett sentral for 
forsyningselementene samlet på ett sted. 
Gjennom dekselet i sideveggen kommer du 
raskt og enkelt til alle viktige elementer.

TAKLUKER
I LFI-TEKNOLOGI.

Lithium batteri. 
Økt energikapasitet og bare 
12 kg total vekt (ekstrautstyr).

WEINSBERG DNA
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CAMPINGVOGN- 
KOMPETANSE.

Skinnesystem. Overskapene våre har 
et gjennomgående skinnesystem.

Perfekt tilpassede
komponenter. 
Presis kileteknologi 
sørger for ekstra stabil 
møbelkonstruksjon.

Sengebunner av høy kvalitet. For ekstra 
god stabilitet og utmerket ventilasjon.

Overflater med CPL-belegg. 
Utviklet for å tåle intensiv bruk. 

Valgfri EvoPore 
HRC madrass. 
Sikrer sunn søvn i den 
største soveplassen i 
campingvognområdet.

Fenderpanel. Festet er ikke synlig 
utenfra, de sømløse overgangene 
garanterer robusthet og lang levetid. 

Det innovative Dyonic-chassiset. 
Standard i campingvognmodellene fra WEINSBERG. Lett,
langlivet, belastbar. Velprøvd teknikk – 100 % garantert 
kvalitet. På nye veier.

Resistente overflater. 
Utviklet for å tåle aktiv bruk.



10 CaraOne

CaraOne
FAMILIE-CAMPINGVOGNEN MED 
11 ULIKE PLANLØSNINGER.
CaraOne er bestselgeren blant campingvognene fra WEINSBERG. Med 
det fleksible utstyret passer den familievennlige campingvognen til
en-hver ferietur. De 11 planløsningene er helt forskjellige, men har én 
ting til felles: En ekstra koselig atmosfære med kvalitetsdetaljer.

> Scan me

CaraOne 
HØYDEPUNKTER

• Opptil 7 soveplasser
• 11 planløsninger under 1500 kg
• Maksimalt med plass og oppbevarin

• Fleksible løsninger for  
både bad og senger 11 

PLANLØSNINGER
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Ramona & René. Vi elsker naturen, reising 
og uavhengighet. Da vi bestemte oss for å kjøpe 
campingvogn, var det ganske spontant. CaraOne var 
kjærlighet ved første blikk. I den fant vi en perfekt 
og familievennlig reisekamerat. Vi er jo nå fem når vi 
legger i vei, med to små barn og hunden Nito.

FØLE 
DEG SOM 
HJEMME.

LA OSS 
OPPDAGE 
VERDEN 
SAMMEN.

CaraOne
1100 - 1500 kg 
Tillatt totalvekt

593 - 761 cm 
Lengde (min. / maks.)

220 - 250 cm / 204 - 234 cm 
Bredde (utvendig / innvendig)

257 - 270 cm / 196 - 209 cm 
Høyde (utvendig / innvendig)
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De to planløsningene 390 PUH og 540 EUH med senkeseng 
har en innvendig høyde på hele 2,09 m – her i  540 EUH.

13 CM MER STÅHØYDE I 
ALLE PLANLØSNINGENE 
MED SENKESENG.

STORT UTVALG 
AV PLANLØSNINGER 
MED LENGDER OG 
BREDDER PÅ 
KAROSSERIET.

VINDU I FRONT 
(OPSJON)  
GIR ET MER  
BEHAGELIG LYS I  
SITTEGRUPPEN.

DITT NYE
FERIEHJEM!

CaraOne

En for alle. CaraOne er en ekte tusenkunstner blant 
campingvogner. Blant de 11 planløsningene finner alle 
det som passer sin feriedrøm, uansett om de reiser alene, 
som par eller som familie. Med gjennomtenkte funksjo-
ner, fleksible bruksmuligheter og masse oppbevaring-
splass får campingvognfans virkelig valuta for pengene. 
Sjekk ut våre prisgunstige modeller!

STOR GASSKASSE 
FOR BEST MULIG 
HÅNDTERING.

Bodelsdøren TREND får du 
i 60 cm og 70 cm bredde, 
alt etter planløsning.

390 PUH med stort 
panoramavindu.

FORDELER

Stor og lett tilgjengelig hekkgarasje. Plass nok til alt 
som familien trenger – her i 550 QDK.



Perfekt romløsning. Sammen virker den runde sittegruppen og
kjøkkeninnredningen som et stort kjøkken – her i 540 EUH.  

KJEMPEKOSELIG.

FERIE- 
FØLELSE  FRA 
FØRSTE ØYE-
BLIKK.

13
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BODEL / RUNDE SITTEGRUPPEN

Behagelig og fleksibel. Den runde sittegruppen er ikke bare 
et visuelt blikkfang – den sørger også for tilstrekkelig plass for 
hele familien og kan ved behov bygges om til en dobbeltseng.

DENNE SITTEGRUPPEN
KAN BLI TIL EN
DOBBELTSENG.

Det er mer enn nok plass til å kose s 
eg i den store bodelen – her i 450 FU.  

Slitesterke møbeltrekk av høy kvalitet 
sørger for en koselig atmosfære.

390 PUH – Kompakt planløsning. God plass 
med rund sittegruppe.
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BODEL / DINETTE

480 QDK – Romslig planløsning. Dinetten kan også brukes som 
soveplass med 183 cm lengde.

MAKE 
YOURSELF 
AT HOME.

NOK PLASS 
TIL HELE 
FAMILIEN.

HYLLENE ER BÅDE 
PRAKTISKE OG FINE.

Perfekt planløsning rundt dinetten – her i  420 QD. 

DE EKSKLUSIVE 
WEINSBERG-HÅNDTAKENE 
UNDERSTREKER DEN 
TIDSRIKTIGE DESIGNEN.
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PRAKTISK 
LØSNING
TER.

Elegant vask i rustfritt stål.

390 PUH – Utrolig mye 
plass, både til oppbevaring 
og til å røre på seg.

STOR PLASS 
OG FLOTT 
UTSIKT.

I skuffene har du god plass og 
full oversikt.

Koketoppen med  
3 bluss er plassert  
slik at den gir mer  
benkeplass.
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KJØKKEN

ROMSLIGE
KLASSIKERE.

KOMPAKT KJØKKEN. 
MATLAGING MED STIL.

450 FU – Enestående linjer, kvalitetshengsler og plassbesparende konstruksjon.

God plass og et kult utseende. Kjøkken fra WEINSBERG overbeviser 
med mange gjennomtenkte detaljer. De homogene overgangene mellom 
møblene taler et tydelig designspråk, som sammen med det eksklusive 
WEINSBERG møbelhåndtaket skaper en atmosfære av kvalitet.

Kj kkenet overbeviser med utallige 
gjennomtenkte detaljer – her i 540 EUH.

MYE PLASS.
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SOVE / FASTE SENGER

Utvalget er en drøm. Uansett om vi er to eller om vi har 
med ett eller flere barn – med de forskjellige sengeløsningene 
finner alle sin yndlingssoveplass.

LANGSGÅENDE 
ENKELTSENGER. 
GOD PLASS TIL Å 
STREKKE SEG UT.

Koselige enkeltsenger overbeviser med god 
sovekomfort, takket være Evo-Pore-HRC-
madrasser som standard – her i 540 EUH. 

Den franske seng byder på rigelig  
opbeva-ringsplads under sengen – her i 450 FU. 

FRANSK SENG.
LETT SKRÅDD. 

Klassisk dobbeltseng på tvers – 
her i 550 QDK.

TVERRGÅENDE 
DOBBELTSENG. BEKVEM 
OG PLASSBESPARENDE.

KØYSENGER I 2 
ETASJER. 
PERFEKT FOR 
DE SMÅ!



19

SOVE / SENKESENG

SENKESENG.
OPTIMAL
PLASSUTNYTTELSE.

Senkesengen overbeviser med 
brukervennlighet og fleksibilitet 
– her i  540 EUH.

FLEKSIBEL 
OG 
ELEGANT

390 PUH – Senkesengen kan justeres i forskjellige 
høyder.

EN KOSELIG 
SOVEPLASS FOR 
TO PERSONER.
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STELL

LANGSGÅENDE BAD. 
SERVANT I GANGEN. 

Masse oppbevaringsplass og eget 
dusjkabinett – her i 550 QDK.

450 FU – Romskiller mellom bad og servant.

HEKKBAD. 
OVERRASKENDE 
STOR PLASS.
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STELL

ELEGANTE 
VEGGSKAP 
MED MASSE 
OPPBEVA-
RINGSPLASS.

PRAKTISK 
OG KOMPAKT 
BAD.

Stort og moderne 
utformet bad med 
mange stuerom – 
her i 420 QD.

540 EUH – Funksjonelt. Gjennomtenkt. Stilig.

Mangfoldig, pent og praktisk. Alle baderomsløsningene i CaraOne er 
gjennomtenkt ned til minste detalj. Her utnytter vi hver centimeter for å gi 
deg enda mer plass og en frisk start på dagen.
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CaraCito
DEN FØRSTE ELEKTRISKE 
CAMPINGVOGNEN.
CaraCito er konsekvent annerledes. Det starter med det helelektriske 
utstyret og ender med det uslåelige forholdet mellom pris og 
utstyrsnivå. Men det ligger ikke til oss å gi avkall på kvalitet.
I stedet er det satset på minimalistisk, moderne interiørdesign som 
imponerer.

CaraCito 
HØYDEPUNKTER

• Opptil 7 soveplasser
• 5 planløsninger under 1350 kg

• Moderne interiørdesign
• 100% elektrisk og gassfri som standard

> Scan me
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Susi, Max, Phil & Pebbels. Med Phil und Pebbels 
drar vi i vei til Leukermeer i Nederland. Det er den 
første turen i den splitter nye CaraCito, som vi elsket 
fra første stund. Det elektriske utstyret, den enkel 
håndteringen og det moderne interiøret er akkurat 
det vi hadde forestilt oss. Når man reiser med små 
barn, har man andre krav enn før, og med CaraCito 
vet vi at vi har alt vi trenger. CaraCito byr på komfort 
nesten som hjemme. Da ligger alt til rette for en 
avslappende tur!

UT PÅ TUR –
ALLIKEVEL 
SOM HJEMME!

GOD 
STEMNING – 
HELE DAGEN!

CaraCito

1100 - 1350 kg  
Tillatt totalvekt

593 - 719 cm  
Lengde (min. / maks.)

220 - 232 cm / 204 - 216 cm  
Bredde (utvendig / innvendig)

257 - 196 cm   
Høyde (utvendig / innvendig)
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450 FU

MODERNE 
LEVEFORHOLD 
PÅ REISE.

CaraCito

Lett å betjene og kostnadsgunstig. Campingsesongen er den 
fineste tiden i året. Og med CaraCito har du et perfekt følge på 
turen! Det elektriske utstyret med kombinert varme- og klimaanlegg 
som standard er ikke bare ekstra nybegynnervennlig, men sørger 
også for behagelige temperaturer gjennom hele campingsesongen. 
Alt selvfølgelig bærekraftig og uten komplisert bytte av gassflasker! 
La deg overbevise av denne nye typen camping!

FORDELER

EFFEKTIV OG
BÆREKRAFTIG 
CAMPING.

DEN PERFEKTE 
CAMPINGVOGNEN FOR 
NYBEGYNNERE OG 
SESONGCAMPERE.

VELG ETTER 
EGET ØNSKE: 
ELEKTRISK 
ELLER GASS.

HELELEKTRISK 
UTSTYR.

Fjernkontroll fra DOMETIC 
gjør jobben med å tilpasse 
det per- fekte inneklima!
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KONSEKVENT MODERNE.
KONSEKVENT ANNERLEDES.
KONSEKVENT ELEKTRISK.
Induksjonstopp, kjøleskap og klimaanlegg: I CaraCito kan du glede deg over helelektrisk utstyr som standard, og det 
med et genialt forhold mellom pris og utstyrsnivå. De enkelte apparatene fungerer like enkelt som hjemme, og kan 
delvis aktiveres med fjernkontroll – her i 390 QD.  

DEN PERFEKTE 
CAMPINGVOGNEN 
FOR 
NYBEGYNNERE OG 
SESONGCAMPERE.
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BODEL

DINETTE.
DET
KOSELIGE 
MIDTPUNKTET.

DET TIDSRIKTIGE 
ENKEL DESIGN 
MØTER 
KOMFORT.

RUND SITTEGRUPPE. 
HELE FAMILEN 
SAMLET.

Rett og slett genialt. Minimalistisk design? Ja, takk. 
Redusert komfort? Absolutt ikke! Når det gjelder 
valgmulighetene har CaraCito klasse. Interiøret er perfekt 
tilpasset den moderne stilen. Enkel, elegant og med rette 
linjer. Med skapdører uten håndtak, med push to open-
funksjon.

450 FU – Den runde sittegruppen er komfortabel, takskapene har praktisk oppbevaringsplass.
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KJØKKEN 

LANGSGÅENDE 
KJØKKEN.  
OMSLIG
KLASSIKER.

KOMPAKT 
KJØKKEN. 
GOD 
ATMOSFÆRE 
FOR GODE 
RESULTATER.

INDUKSJONS- 
TOPP.
LAGE MAT SOM 
HJEMME.

470 QDK – Elegant matlaging i den herlig kompakte kjøkkenet med effektiv standard LED-belysning.

390 QD – Kjøkkeninnredningen føyer seg pent inn i romkonseptet.

Det kjøkkenet på reise. Hvordan ser moderne 
leveforhold ut på kjøkkenet i en campingvogn? I CaraCito 
med stor fleksibilitet, fordi den tilbyr stort sett alt. Stort 
eller lite kjøkken, her har du utvalget. Induksjonstoppen 
muliggjør samme komfort som hjemme.

Hvis valget 
faller på 
gasspakken, blir 
maten tilberedt 
på en klassisk 
gasstopp med to 
bluss.
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SØVN

FRANSK SENG. 
PLASSBESPARENDE 
OG STILIG

450 FU – På den store liggeflaten til den franske sengen 
er det deilig å slumre.

KØYESENG MED 2 
ETASJER. 
HER KAN SMÅ 
PASSASJERER TREKKE 
SEG TILBAKE.

470 QDK – Køyesengen sørger for 
to ekstra soveplasser.

TVERRGÅENDE 
DOBBELTSENG. 
ROMSLIG
ALLROUNDER.

I den tverrgående dobbeltsengen kan man 
virkelig strekke seg ut – her i 390 QD. 

LANGSGÅENDE 
ENKELTSENGER. 
GOD PLASS TIL Å
STREKKE SEG UT.

Koselige enkeltsenger 
overbeviser med god 
sovekomfort, takket være 
Evo-Pore-HRC-madrasser 
som standard – her i 470 EU. 

Sove bedre. CaraCito har uvanlig stort utvalg til å være en rimelig 
campingvogn. Det gjelder selvfølgelig også for soveområdet. Du kan 
få enkelt- og dobbeltsenger, fransk seng eller køyesenger for familier. 
Alle løsningene er selvsagt svært komfortable.
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STELL

Nøye gjennomtenkt. Med stor plass er 
det enkelt, men det å utnytte begrenset 
plass på en optimal måte, krever erfaring. 
Det ser man på badet i CaraCito. Det har 
en klar og åpen design, med funksjoner 
som er noe utenom det vanlige. Alt er 
med andre ord over standard.

LANGSGÅENDE 
BAD. ENESTÅENDE 
ROMFØLELSE.

450 FU – Ytterst praktisk. Badet med dusj 
og toalett er adskilt fra den firkantede 
servanten.

Den firkantede servanten 
utnytter plassen optimalt 
– her i 450 FU.

HEKKBAD.
ALT PÅ ETT 
SENTRALT 
STED.

500 QDK – De mangeoppbeva- ringsmulighetene 
gjør at det er plass til alt man trenger på tur.

KOMPAKT BAD.
 OVERRASKENDE 
ELEGANTE 
DETALJER.

470 QDK – Servanten kan slås ned ved behov, eller slås 
opp over kassettoalettet.
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HØYDEPUNKTER

Eksklusive WEINSBERG 
møbelhåndtak. De 
moderne og robuste 
håndtakene ligger godt i 
hånda og setter aksenter 
når det gjelder design.

Kjøleskap med AES-
funksjon. Avhengig 
av planløsning med 
98 eller 133 liter.

Bakvegg med HPL-belegg på kjøkkenet.
Overbeviser med robust overflate og intelligent 
plasserte hyller (avhengig av planløsning).

Senkeseng som standard. Med den praktiske
senkesengen får du ekstra soveplasser i 
planløsningene 390 PUH og 540 EU.

Evo-Pore-HRC-
madrasser. For 
optimal sovekomfort.

Lett tilgjengelige 
gasskraner. Montert i 
øverste bestikkskuff.

Senkeseng som standard. Med den prak-
tiske senkesengen får du ekstra soveplasser 
i planløsningene 390 PUH og 540 EU.

Bodelsdører TREND. 
Alt etter planløsning 
tilgjengelig i 60 cm og 
70 cm bredde.

Masse oppbevaringsplass. 
Under den U-formede dinetten er 
det plass til masse reiseutstyr.

Ferskvannstank. 
Praktisk plassert under 
enkeltsengene.

Interiørdesign av høy kvalitet. 
For enestående bokomfort i hele 
kjøretøyet.

Ferskvannstank. Praktisk plassert 
under enkeltsengene.

HØYDEPUNKTER.
CaraOne.

En særegenhet er den multifunksjonelle køyesengen. 
Sammen med garasjeluken (ekstrautstyr) kan den gjøres 
om til en stor garasje.

Campingvogn
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HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
CaraCito.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

LED-belysning som standard. 
Energieffektivt og estetisk.

Vinduer med doble glass 
som kan åpnes utover. For 
bedre isolering.

Valgfri gasspakke. Muliggjør etter ønske også gassdrevet 
oppvarming og vanlig koketopp med bluss.

Induksjonstopp. Enkel å bruke, som 
man er vant til hjemmefra.

Sideklaringslys og den markante 
WEINSBERG baklysholderen. For 
sikker manøvrering.

Einhell – One 
Night Stand. 
Drift av elektriske 
komponenter i minst 
én natt uten lading 
(ekstrautstyr).*

Standard klimaanlegg med 
varmefunksjon. For perfekt 
innetemperatur i hele kjøretøyet.

Lithiumbatteri. Økt energikapasitet 
og bare 12 kg total vekt (ekstrautstyr).

Skapdører uten håndtak. 
Enkelt og elegant.

Oppbevaringsplass under den 
franske sengen. Tilgjengelig både 
fra innsiden og utsiden.

Kjøleskap på opptil 133 
liter. Nok plass til alt 
familien trenger.

* Vær oppmerksom på at den mulige levetiden for et batteri per 
ladesyklus avhenger av forskjellige faktorer, som mengde utstyr 
og strømforbruk til hver enkelt bruker. Batteriets alder er også en 
vensentlig faktor. Derfor kan ikke minimum brukstid per ladesyklus 
garanteres.
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PLANLØSNINGER.
CaraOne.

390 QD

420 QD

480 QDK

540 EUH

400 LK

480 EU

550 UK

450 FU

500 FDK

550 QDK

390 PUH
Den lille snertne for 
lette trekkbiler.

Et kjøkkenvidunder 
med masse oppbeva-
ringsplass.

Den klassiske planløs-
ningen med maksimal 
utnyttelse av plassen.

Den fleksible.

Den kompakte 
planløsningen for
familier, med opptil
5 soveplasser.

Perfekt komfort!

En 2-roms på tur.

Her slapper alle av!

Den familievennlige.

Plassvidunderet – 
perfekt for familien.

Plassvidunder med 
panoramakjøkken
og herlig utsikt.

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 

etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Langsgående 

enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• Senkeseng som 

standard
• Opptil 6 soveplasser

FORDELER:
• Køyeseng med 2 

etasjer
• Langsgående dinette
• Opptil 5 soveplasser

FORDELER:
• Langsgående 

enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Rund sittegruppe
• Køyeseng med 2 

etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Fransk seng
• Rund sittegruppe
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Fransk seng
• Dinette
• Køyeseng med 2 

etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2/3 

etasjer
• Opptil 7 soveplasser
• Hekkgarasje

FORDELER:
• Panoramakjøkken
• Rund sittegruppe
• Senkeseng som 

standard
• Opptil 4 soveplasser

Perfekt for
FAMILIER Perfekt for

FAMILIER

Perfekt for
FAMILIER

Perfekt for
FAMILIER

Standard
SENKESENG

Standard
SENKESENG

VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER / MØBELSTOFFER

PLANLØSNINGER.
CaraCito.

450 FU

470 QDK

390 QD

470 EU 500 QDK

Den koselige 
med stil.

Det lune 
familieredet.

En funksjonell rei-
seledsager som er 
lett å håndtere.

Den komfortable
med enkeltsenger.

Ferietalentet for 
seks personer.

FORDELER:
• Fransk seng
• Rund sittegruppe
• 6,5 m effektiv lengde
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 

etasjer
• 6,8 m effektiv lengde
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• 5,9 m effektiv lengde
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Langsgående 

enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• 6,8 m effektiv lengde
• Opptil 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 

etasjer
• 7,1 m effektiv lengde
• Opptil 7 soveplasser

BYGG
DIN EGEN
CAMPINGVOGN

Perfekt for
FAMILIER Perfekt for

FAMILIER

FOREST

STONE WATER

BLOOM SWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

FÅS UTEN PRISTILLEGG FÅS UTEN PRISTILLEGG

SERIESERIE

DUSK

CaraCitoCaraOneMØBELSTOFFER.
SLITESTERKT 
OG ENKELT  
VEDLIKEHOLD.

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraBus
EN CAMPER VAN MED KLASSISK, 
TIDSRIKTIG DESIGN.
Uansett om det er snakk om kronglete bygater eller brede 
strandpromenader får CaraBus deg dit du aller helst vil på ferie. 
Dessuten har den mer plass enn den slanke konstruksjonen 
skulle tilsi, og ser svært elegant ut.

CaraBus
HØYDEPUNKTER

• Chassis fra Ford eller Fiat
• Opptil 7 soveplasser
• 4 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 8 planløsninger under 3500 kg

• Variabel hekk med stort lasterom
• Planløsning med høyt tak og senkeseng
• Førsteklasses inneklima og høy
• Bokomfort

> Scan me

OGSÅ 
MED 
HEVETAK.
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Daniela & Christoph. Det er første gang vi er på 
tur med en Campe Van. Vi gleder oss, og magen er full 
av sommerfugler. Vi tar oss en åttedagerstur som går 
fra Freyung i Sør-Tyskland via Köln og helt opp til Sylt. 
CaraBus passer oss perfekt – vi kan egentlig kjøre like 
raskt i den som i en personbil. Det kommer godt med 
når vi har 1300 km å tilbakelegge og ikke alltid er like 
tålmodige.

HVERDAG?
HVA ER 
DET?

BY,
LAND.
HAV.
MED BIL OG 
PÅ SYKKEL. 
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FØRSTE 
KLASSE PÅ 
ALLE VEIER.

CaraBus

Slankt karosseri, elegant fremtoning. 
En stilig og mangfoldig bil som følger deg 
dit du vil. Høyt tak, MQH- tak eller hevetak. 
Uansett hva du trenger for å realisere 
feriedrømmen – CaraBus har den passende 
løsningen. Dessuten er den både smidig og 
romslig.

FORDELER

600 DQ – Ser også bra ut med høyt tak, og taksengen i bodelen gir fire fullverdige 
soveplasser.

CaraBus
3300 - 3500 kg 
Tillatt totalvekt 

541 - 636 cm
Lengde (min. / maks.)

205  cm / 187 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

FRITID 
MED STIL OG 
KJØREGLEDE.

De valgfrie 
stylingpakkene 1 
og 2 har alt man 
kan ønske seg, fra 
aluminiumsfelger til 
gjennomtenkte lakk- 
og interiørkonsepter 
– her på 630 ME.

Setene for fører og passasjer kan roteres 
med et enkelt håndgrep.

MQH-TAK. 
ET ENESTÅENDE 
BOKONSEPT.

Som 600 MQH har CaraBus enda bedre ståhøyde og en storslått romfølelse.

MASSE PLASS 
BÅDE NÅR DU 
KJØRER OG NÅR 
DU SOVER.



37

KLASSISK 
OG 
TIDSRIKTIG 
DESIGN
I BODELEN.

Ved behov kan elementet i overskapet fjernes. Da blir det plass til den opptil 24" 
store smart-TV-en (fra TV-pakken som leveres som ekstrautstyr) – her i 540 MQ.

ATMOSFÆRE DU 
FØLER DEG VEL I.
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600 MQ

FOR DEN 
SOM VIL GÅ 
NYE VEIER.

CaraBus FORD

Smalt bygget og en fornøyelse 
å kjøre. CaraBus Ford er lettstyrt 
og suveren på alle veier og har 
overraskende mye plass innvendig. 
Romhøyden gjør at du kan stå oppreist, 
og den utrolige lastekapasiteten gjør 
at du får med deg alt du trenger på 
ferien.

FORDELER

EKSTRA GOD 
SITTEKOMFORT.

OVERRASKENDE MYE 
LAGRINGSPLASS.

3500 kg
Tillatt totalvekt 

553 - 599 cm
Lengde (min. / maks.)

206  cm / 187 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

298 cm / 205 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

15 CM 
MER
ROMHØYDE

Nå er det slutt på 
å stange hodet i 
taket – med en 
gjennomgående 
romhøyde på 
205 cm.

Uansett om det dreier seg om korte eller lange reiser, i 
CaraBus Ford sitter alle behagelig.

Med et lastevolum på 935 liter er det mer 
enn nok plass til at du vil ha med deg på ferie.

CaraBus FORD
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ET LYST, 
ÅPENT 
ROM.

Elegant romløsning. Den rettlinjede kjøkkeninnredningen med kjøleskapet i front 
skaper en åpen synsakse – her i 600 MQ Ford.
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EINFACH 
UMZUBAUEN 
FÜR NOCH 
MEHR PLATZ.

DINETTE

EASY- 
ENTRY- 
BORD.

SPISE 
MED 
STIL.

GENIALE 
LØSNINGER 
HER SLAPPER 
DU AV.

Rettlinjet og gjennomtenkt. Kompakt konstruksjon, fine 
linjer og detaljer som bestikkskuff er standard. Kjøkkenet og 
spiseplassen i CaraBus oppfyller alle ønsker. Setene for fører 
og passasjer kan snus slik at dinetten for to raskt blir til en 
spiseplass for fire.

For en større bordflate 
uten forstyrrende 
bordbein.

Komfortfunksjon (ekstrautstyr): Med de justerbare putene i sittegruppen 
blir lange kjøreturer enda mer behagelige – her i 540 MQ.
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KJØKKEN 

ENERGIEFFEKTIVT 
KJØLESKAP

BYGD FOR 
GOD PLASS OG 
FANTASTISKE 
MATOPPLEVELSER.

Med integrert fryseboks 
(opptil 150 liter).

Takskap med hengsler i 
rustfritt stål.

Du får plass til mye i skuffen med praktisk inndeling 
– her i 630 ME.

Helhetlig møbeldesign med avrundede kanter og 
myke linjer – her i 630 ME.
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SØVN

Behagelig atmosfære. Vakre overflater, tre, pustende 
stofftrekk på sideveggene og et gjennomtenkt 
belysningskonsept gjør interiøret ekstra koselig. Det 
kaller vi kokongfølelse.

TVERRGÅENDE 
DOBBELTSENG. 
ROMSLIG 
ALLROUNDER.

PLASS I 
HØYDEN. 
TAKSENG.

LANGSGÅENDE 
ENKELTSENGER. 
GOD PLASS TIL Å 
STREKKE SEG UT.

Den store sengen i hekken passer perfekt til ro og 
avslapning – her i 540 MQ.

600 MQH. Om ønskelig også med 
takseng (ekstrautstyr): Hva er vel en 
Camper Van uten praktiske løsninger?

 Åpne de store bakdørene og føl deg som om 
du sover midt i naturen – her i  630 ME.
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STELL

Ganske enkelt praktisk. Badet kombinerer rettlinjet stil 
med gjennomtenkte funksjoner. Hyller i veggen, ekstra 
oppbevaringsplass i skapene og servant fra vegg til vegg gjør 
det lille badet til en ren nytelse.

SØMLØS 
LED-SKINNE.

SMARTE 
FUNKSJONER.

TA EN TITT PÅ 
BADEROMMET 
I FORDEN.

LAV TERSKEL INN I 
DUSJKARET.

TOPP 
KOMFORT I 
MODELLEN 
FRA FIAT.

For mer sikkerhet i våte områder.

Dreibar hylle med oppbevaringsrom 
under – her i 630 ME.

Hyllene i veggen er både stilige og praktiske 
– her i 630 ME.

LED-skinnen er et høydepunkt når det 
gjelder funksjon og utseende. Den fås 
som ekstrautstyr i Voltage-pakken.

Enda mer oppbevaringsplass i det praktiske takskapet over 
den store, ergonomiske servanten i 600 MQ Ford.

600 MQ Ford
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CaraTour
EN CAMPER VAN MED MODERNE, 
TIDSRIKTIGE LINJER.
Den avslappede stilen til CaraTour er som skapt for sportslige 
opplevelser. Denne WEINSBERG-Camper Van-en har en første-
klasses kjøredynamikk og er med på alt fra lange turer til spen-
nende opplevelser. Den robuste og enestående interiørdesignen 
har masse plass og gjennomtenkte praktiske detaljer.

CaraTour
HØYDEPUNKTER

• Chassis fra Ford eller Fiat
• Opptil 7 soveplasser
• Opptil 4 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 8 planløsninger under 3500 kg

• Klassens største liggeflate
• Utmerket kjøredynamikk
• Stilig, sportslig design

OGSÅ MED 
HEVETAK.

> Scan me
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Sven & Philipp. Andre klager 
over for mye snø. Vi drar til fjells! 
Som freeridere og campere elsker 
vi å kjøre både i bakken og på veien. 
Da er det klart at vi trenger en bil 
som passer oss. Og CaraTour er 
nesten som en følgesvenn på turen. 
Den er sportslig, rask og takler 
svingete veier på strak arm. 

UT I 
NATUREN.

SPORTSLIGE SVIN-
GER. PÅ VEIEN  OG 
I BAKKEN.
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540 MQ

HER FÅR DU DEN 
OPTIMALE TUROPP-
LEVELSEN I STILIG 
INNPAKNING.

CaraTour

En Camper Van for de spontane. 
Gå inn, fest beltet, kjør: Det har aldri vært 
så enkelt å oppleve frihet og ferie som med 
WEINSBERG CaraTour. Denne praktiske 
Camper Van-en har alt du trenger, og det til 
en pris som begeistrer.

FORDELER

Et skikkelig blikkfang utvendig, 
og en fantastisk romfølelse 
innvendig – her 600 MQ.

935 LITER 
LASTEVOLUM.

PANORAMAVINDU
SOM OPSJON.

CaraTour
3300 - 3500 kg 
Tillatt totalvekt 

541 - 636 cm 
Lengde (min. / maks.)

205 cm / 187 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

MQH-TAK.
SPORTSLIG 
MED STOR 
BODEL.
Som 600 MQH har 
CaraBus enda bedre 
ståhøyde og en stor-
slått romfølelse.
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STILIG GRÅFARGE 
SOM BLIKKFANG.

Møblene i CaraTour ser moderne ut og er ekstremt robuste. Overflater 
med CPL-belegg gjør dem utrolig motstandsdyktige – her i 600 MQ. 
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600 MQ Ford

DU KAN GLEDE 
DEG ALLEREDE 
NÅ.

CaraTour FORD

Kjøredynamikk som i en 
personbil og masse oppbeva-
ringsplass. Vil du ha en bobil som 
har god plass, men som likevel er 
smidig? Den er grei! CaraTour er 
klar for nye eventyr. Sportslig til 
tross for størrelsen.

FORDELER

FULL OVERSIKT. TRYGG 
PÅ TUR.

3500 kg
Tillatt totalvekt

553 - 599 cm
Lengde (min. / maks.)

206 cm / 187 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

298 cm / 205 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

 
LEVERER 
I HØYDEN.

205 cm romhøyde i 
hele bilen – og det 
uten kompromisser 
når det gjelder 
sportslighet.

Ergonomisk dashbord med infotainment-system inklusive 8" 
berøringsskjerm, navigasjon og intelligente assistansesystemer 
(ekstrautstyr).

Komfortabelt understell og intelligente as-
sistanse-systemer for behagelige ferieturer..

CaraTour FORD
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ÅPEN OG 
ROMSLIG.
Overskapene strekker seg helt fra kjøkkeninnredningen til hekken, og gir en enestående romfølelse 
og masse lys. Perfekt gjennomtenkt detalj: Kjøleskapet er tilgjengelig både innenfra og utenfra.
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24'' 
SMART 
TV.

NOK PLASS 
MELLOM 
DINETTE OG 
KJØKKEN.

ERGONOMISK 
RYGGLENE.

Fleksibel. Baksetet (ekstrautstyr) kan deles i to 
og har justerbare rygglener – her i 600 ME.

Romkonseptet gir deg plass 
til å bevege deg når du lager 
mat og dekker bordet – her i 
600 MQ.

DINETTE

Fri tilgang uten at du 
snubler i bordbeinet.

EASY-
ENTRY-
BORD. 
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KJØKKEN

Avslappet stil. Med det enkle og moderne interiøret skiller 
CaraTour seg klart fra andre biler i denne klassen. Den beha-
gelige dinetten og kvalitetskjøkkenet med stemningsbelys-
ning sørger for skikkelig feriestemning. 

ROMSLIG 
OVERSKAP MED 
SOFTCLOSE-FUNK-
SJON.

SKUFFER 
MED 
PRAKTISK 
INNDELING.

SÅ FUNKSJO-
NELT KAN ET 
CAM-PINGKJØK-
KEN VÆRE.

ELEKTRISK 
TENNING.

Det er god plass til matlaging på kjøkkenet 
med forlengelsen av kjøkkenbenken – her i 600 MQ.

Praktisk: Det energieffektive kjøleskapet på 95 l og det delte 
glas-slokket gjør at matlagingen går enkelt og greit – her i 600 MQ.
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SØVN

Her er det bare å nyte! CaraTour satser på moderne design 
med sans for brukervennlighet og oppbevarings-plass. Den 
store liggeflaten og de lettstelte stoffene gjør at du kan 
slappe helt av. Bare finn ut hvordan du vil sove.

TVERRGÅENDE 
DOBBELTSENG. 
EFFEKTIV 
ALLROUNDER.

PLASS I 
HØYDEN.

LANGSGÅENDE ENKELT-
SENG. HER ER DET BARE 
Å SLAPPE AV.

Den store sengen bak kan forlenges til over 200 cm slik at 
man kan strekke seg skikkelig ut – her i 600 MQ Ford.

600 DQ. Hva er vel en Camper Van 
uten praktiske begrensninger?

De langsgående enkeltsengene byr på nok 
plass til å strekke seg ut – her i 600 ME.

MER 
KOMFORT. 
KLESSKAPET 
UNDER 
KJØLESKAPET.
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STELL

LETTSTELT SERVANT 
MED RUNDE KANTER.FLOTT UTSEEN-

DE. MODERNE 
DESIGN
I FIAT.

Springen kan også brukes 
som utedusj gjennom 
vinduet (ekstrautstyr).

Bak de rene linjene skjuler det seg uendelig mye opp-
bevaringsplass.  Rullegardinen på vinduet forsvinner 
bak dekslet når det ikke er i bruk – her i 600 MQ.

Med gulvkom-
ponentene til 
dusjkaret blir det mer 
plass å bevege seg på.

FULLT UT-
STYRT BAD.

DET PERFEKTE 
BADEROM
I FORD.

Rullegardinen holder både insekter og nysgjerri-ge blikk 
unna – her i 600 MQ Ford.

PRAKTISK 
DETALJ – OG LETT 
TILGJENGELIG.

Genialt romkonsept. Badet kombinerer moderne design 
og smarte funksjoner. Her finner du for eksempel et dreibart 
kassettto-alett med elektrisk pumpe og en servant med lettstelt 
overflate som går over hele rommets bredde.



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

[OUTLAW]
HØYDEPUNKTER

• Opptil 5 soveplasser
• Opptil 4 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• Separat, fullt utstyrt bodel

• Tilgjengelig som CaraBus og CaraTour
• Stort lukket lasterom
• Airline-skinner inkl. surrekroker

> Scan me
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ER PRAKTISK
OG BEHAGELIG. 

[OUTLAW] er verdens første serieproduserte Camper Van-modell som 
fra fabrikken er perfekt utstyrt for at du kan transportere utstyret 
ditt. Om naten er alt trygt plassert i den lukkede hekkgarasjen, og om 
dagen kommer du deg raskt og trygt til neste opplevelse.

Plass til motorsykkelen og til
en koselig bodel. [OUTLAW] 

gir deg begge deler.

Mobilt verksted og hjem.
På ukedager er den med på jobb,

og i helgene dit du vil.

Plass til opptil 4 sykler.
Enten du skal på langtur
eller utforske terrenget.

Om natten er det bare den den lukkede hekkgaras-
jen som skiller deg fra leketøyet ditt. Og om dagen

kommer du deg raskt og sikkert til neste ritt.
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HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE 
DETALJER.

HØYDEPUNKTER

Panorama vindu 
(ekstrautstyr). 
Gir mer lys og 
en overlegen 
romfølelse i bodelen.

Takrenne med 
dimbar LED-
belysning. Sørger for 
behagelig atmosfære 
i inngangspartiet.

Oppvarmet avsats. 
Gir stemningsbelys-
ning og varme føtter.

Robust og slitesterk. CPL-overflater 
sørger for at benkeplatene tåler det meste.

Ladebooster. Rask og effektiv lading av 
batteriet i bodelen mens motoren er i gang.

Easy-Space. Unik romfølelse 
i overgangen til førerhus.

Integrert head-up-display. Alle 
data rett i synsfeltet mens du 
holder blikket på veien.

Attraktivt inngangsparti. 
Ser fint ut også på avstand 
(kan også fås med lærkant 
som ekstrautstyr).

TRUMA iNet X-System og LED-betjeningsenheten 
gjør at du kan styre det elektriske anlegget og 
varmeapparatet sentralt. I tillegg har du alltid oversikt
over vannbeholdningen.

Ferskvannstank på opptil 102 l. Den 
slanke konstruksjonen rett over hjulbuen 
gir ekstra plass til oppbevaring.

Stort hekkvolum. 
Hekken har et lade-
volum på opptil 935 l 
(600 MQ / DQ). 

Easy-Slide-seng. Bare dra sengen ut 
på skinnene, så har du en takseng.

Det lille ekstra. 
Stofftrekk på side-
veggene gir ekstra 
komfort

LED-spotter i 
soveområdet. 
Energisparende, 
stemningsfull 
belysning.

Easy-Entry-bord. 
Fri tilgang uten at du 
snubler i bordbeinet.

Camper Vans
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HØYDEPUNKTER

ComfortSpa-bad. 
Det magnetiske 
dusjforhenget er 
ekstra praktisk.

Håndtak i massivt 
metall med vippe-
lås. Rene linjer og 
robust utførelse. 

Lett tilgjengelig 
gjennomgang. Gjennom 
den låsbare døren kommer 
man fra bodelen til 
hekkgarasjen.

Hengsler i rustfritt 
stål. Robuste 
hengsler med lang 
levetid for mange år 
med intensiv bruk.

Lett tilgang til det elektriske anlegget. 
Plassbesparende plassering over hjulbuen.

Hyller i hekkgarasjen. 
Egner seg ypperlig til 
alt det du har bruk for 
hver dag: Sko, hansker, 
hjelm og mye mer.

Stikkontakter 
i hekken. 230 V 
SCHUKOstikkontaktene 
og USB-kontakten 
i Voltage-pakken 
(ekstrautstyr) leverer 
strøm der du trenger det.

Dusje i det fri. I hekkgarasjen er 
det tilkobling for varmt og kaldt 
vann til utedusjen (ekstrautstyr).

Vindu i soveområdet. Med 
myggnetting og rullegardin 
kan du sove godt.

Selvforsynt. Med 
lett tilgjengelig 
bodelsbatteri (som 
ekstrautstyr også 
som litiumionbatteri). 

Airline-skinner inkl. surrekroker. 
For best mulig lastsikring.

Hekkgarasje 
opplyst med 
LED. For ekstra 
godt lys.

Takluke i 
klart glass. 
Gir mer lys 
i bodelen.

Smart TV. Den smarte 
TV-en kan kobles til 
Internett slik at du kan 
se på TV akkurat som 
hjemme

Høyt tak i GFK-kon-
struksjon. Lang 
brukstid, enkelt å ved-
likeholde og optimale 
isolasjonsverdier takket 
være en spesiell dobbel 
GFKkonstruksjon. 

Bredt elektrisk stigtrinn. 
Gir mer komfort når du skal inn 
og ut av bilen. 

Praktisk insektbeskyttelse i dør. 
Gir best mulig beskyttelse i bodelen.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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VALGMULIGHETER / LAKK

FARGEUTVALG.
FOR DET
LILLE EKSTRA.

FER GRÅ* (METALLIC)

ARTENSE GRÅ* (METALLIC)

SORT* (METALLIC)CAMPOVOLO GRÅ* (SPESIAL LAKKFARGE)

LANZAROTE GRÅ* (SPESIAL LAKKFARGE) SILBER (ALUGRÅ)* (METALLIC)

HVIT 
(STANDARD)

FIAT

FORD

* Tilgjengelig mot et pristillegg. Fargevariasjoner mulig.

GREY MATTER* (STANDARD) MAGNETIC GREY* (METALLIC)FROST WHITE (STANDARD)

Camper Vans
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CaraTour

CaraBus

CaraTour Ford

CaraBus Ford

TURIN KOCAELI

CaraTour

CaraBus CaraTourCaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

SZECHUAN

ALU

CaraTourCaraBus

VALGMULIGHETER / MØBELSTOFFER

MØBELSTOFFER.
FOR ENHVER
SMAK. 

FÅS MOT PRISTILLEGG

FÅS UTEN PRISTILLEGG

STANDARD FIAT STANDARD FORD

FIFTY SHADES 
(kunstskinn)
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540 MQ

600 K

630 ME

600 DQ

600 ME

600 MQ

600 MQH

630 MEG

Den snertne med 
dynamiske mål.

Den fleksible med
transportkvali-
teter.

Den rause 
med sans
for velvære.

Forvandlings-
kunstneren 
med høyt tak.

Den kompakte 
med
enkeltsenger.

Allrounderen med
klassisk planløsning.

Sportslig, 
stilig og
familievennlig. 

Multitalentet for
transport og
overnatting.

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• 5,41 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående dobbel 

køyeseng
• 5,99 m lengde totalt
• Opptil 7 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

penkeltsenger
• 6,36 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• Hubbett
• 5,99 m lengde totalt
• 5 soveplasser
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

penkeltsenger
• 5,99 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• 5,99 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• Easy-Slide-seng i 

MQH-taket
• 5,99 m lengde totalt
• 5 soveplasser
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

dobbeltseng
• Adskilt hekkgarasje
• 6,36 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

PLANLØSNINGER.
PERFEKT TILPASSET 
DINE BEHOV.

VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

*Hevetak for 2 ekstra soveplasser (ekstrautstyr).
 Mer informasjon i prislisten vår eller på: weinsberg.com/catalogues-price-lists

Camper Vans
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550 MQ FORD

600 MQ FORD

Den sportslige 
med gjennomtenkt 
komfort. 

Den kompakte 
med tverrgå-
ende seng. 

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• 5,53 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående 

pdobbeltseng
• 5,99 m lengde totalt
• Opptil 5 soveplasser*
• Opptil 4 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

61

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

BYGG 
DIN EGEN 
CAMPER VAN
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CaraCompact
DE MODERNE OG SLANKE HALV-
INTEGRERTE MODELLENE I VAN-KLASSEN.
CaraCompact kombinerer smidigheten til Van-klassen med plasstilbudet 
til en ekte delintegrert. Den er slank utvendig, men raus innvendig. Og du 
har muligheten til å velge mellom to forskjellige chassis. Vil du ha ekstra 
komfort i en bil med stjerne, eller en spesielt sportslig variant? I begge 
versjoner er CaraCompact en ekte WEINSBERG: Gjennomtenkt, topp 
utstyrt og praktisk.

CaraCompact
HØYDEPUNKTER

• Chassis fra Fiat eller Mercedes
• Opptil 4 soveplasser
• 4 sitteplasser med sikkerhetsbelte

• 4 planløsninger under 3500 kg
• Liten bredde
• Fremragende kjøredynamikk

> Scan me

NOE HELT FOR 
SEG SELV!
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Sarah Katharina & Andreas. Vår 
definisjon av en romantisk ferie? Reise 
sammen, stanse der vi vil og bare nyte 
omgivelsene! En av grunnene til at vi passer 
så godt sammen, er at vi liker å reise og er 
spontane. Men vi er ikke interessert i å gi 
avkall på komfort og hyggelig inneområde. 
Med CaraCompact EDITION [PEPPER] 
har vi funnet den perfekte følgesvenn til 
opplevelsesreisene våre.

STOPPE
AKKURAT
DER VI
VIL. 

PLASS SOM I EN
HALVINTEGRERT OG
SMIDIG SOM ALLE I
VAN-KLASSEN.

63



64 CaraCompact

SUITE MED
STJERNE. 
TIL FIRE.

640 MEGSuite (MB)

Familieferie i din egen suite! To 
komfortable liggeplasser, god plass og 
smarte detaljer så langt øyet kan se: Ca-
raCompactSuite MB 640 MEG er det ideelle 
kjøretøyet for 4 personer takket være 
standard nedfellbar seng.

FORDELER

640 MEGSuite (MB)
3500 kg
Tillatt totalvekt

698 cm
Lengde (min. / maks.)

230 cm / 212 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

284 cm / 200 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

PLASS TIL 
ALLE.

ELEGANTE 
LINJER.

Det er bare å folde ned senkesengen, og 
vips, så har du en koselig liggeplass.

Under det aerodynamiske overbygget 
over førerhuset i LFI-teknologi skjuler 
det seg en plassbesparende senkeseng.

640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER] 
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EN EKTE
SUITE 
FOR HELE 
FAMILIEN.

640 MEGSuite (MB) – Senkesengen er perfekt integrert i. Når den er kjørt opp, 
legger man nesten ikke merke til at den er der.
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DEN 
ROMSLIGSTE 
I SIN KLASSE.

640 MEG (MB)

Ny storhet. Det er ingen andre biler 
som kan konkurrere med den enestående 
romfølelsen til CaraCompact 640 MEG 
(MB). Bil med stjerne for 2 til 4 personer 
som vil ha masse plass og ekstra komfort.

FORDELER

640 MEG (MB)
3500 kg
Tillatt totalvekt

692 cm
Lengde (min. / maks.)

230 cm / 212 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

275 cm / 200 cm 
Høyde (utvendig / innvendig)

PERFEKT 
OVERSIKT.

MODERNE,
TØFF OG
DET LILLE 
EKSTRA.

I det moderne førerhuset har du full oversikt og du kan glede 
deg over topp moderne kjøre- og assistansesystemer.

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] 
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VI VET 
DU VIL 
TRIVES!

I CaraCompact 640 MEG (MB) har du masse plass å bevege deg på når du lager mat eller slapper av.
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DINETTE

DOLCE VITA 
MØTER DOLCE 
GUSTO. 

OMTENKSOM
DETALJER MED STIL.

HERLIG
ROMSLIG.

Bordplaten kan forlenges på et blunk eller foldes sammen for å spare plass. Det innovative benkkonseptet 
med skråbenk gjør det lettere å komme seg inn og ut – her i 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].

Takket være sin innvendige 
bredde på 212 cm er 
CaraCompact-modellene med 
stjernen de bredeste varebilene 
i sin klasse. Det merker og 
ser du i det spesielt romslige 
interiøret – her i 640 MEGSuite 
(MB) EDITION [PEPPER].
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KJØKKEN

HER ER
DET PLASS
TIL MYE. 

SÅ KOMPAKT, 
MEN LIKEVEL 
ET FULLVERDIG 
KJØKKEN.

142 L KJØLESKAP 
MED AES 
FUNKSJON.

MED SÅ GOD
PLASS ER DET 
GØY Å LAGE
MAT.

Med en innvendig bredde på 212 cm er 
CaraCompact-modellene med stjerne 
de bredeste i sin klasse. Det kan man 
både se og føle inne i den spesielt 
romslige bodelen – her i 640 MEGSuite 

(MB) EDITION [PEPPER].

At det ikke er noen motsetning mellom kompakt og romslig, ser man på kjøkkenet med 
klaff som forlenger kjøkkenbenken – her i 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].

Litt av et romkonsept! CaraCompact utnytter plassen ekstra effektivt, 
med intelligente løsninger som forlengelse av kjøkkenbenken. Med 
signaturelementet i kjøkkenskapet, treverket med åretegninger på tvers og 
de harmoniske møbelovergangene er CaraCompact umiskjennelig en ekte
WEINSBERG.
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SØVN

GOD UTSIKT I 
HØYDEN.

ENKEL 
INNKOMST.

MER ENN
BARE EN
SOVEPLASS.

LANGSGÅENDE ENKELT-
SENGER. KOMFORT I 
FULL LENGDE.

Sove godt. Innbydende, behagelig og ekstra romslig. Soveområdet i 
CaraCompact (MB) har alle forutsetninger for en god natts søvn. 
Gjennom takluken i glass kan du titte opp på stjernehimmelen. 

640 MEGSuite (MB). Takket være takvinduet kan du nyte den beste utsik-
ten og et behagelig soveklima i den komfortable senkesengen.

Med en uttrekkbar seng 
(ekstrautstyr) kan du enkelt 
gjøre de 200 cm lange og 82 cm 
brede enkeltsengene om til en 
dobbeltseng – her i  
640 MEG (MB).
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STELL

KOMPAKT
LØSNING.

VAKKER
DESIGN.

PRAKTISKE 
LØSNINGER.

En perfekt kombinasjon av 
praktisk og stilig. Badet i 
CaraCompact 640 MEG (MB) 
demonstrerer hvordan man kan tilby 
komfort selv på liten plass. Med 
smarte detaljer, klare linjer og elegant 
belysning er dette topp komfort.

Den plassbesparende
vaskeservanten kan
skyves frem og tilbake
etter behov.

Praktisk: Det keramiske kassettoalettet 
fra Dometic er svingbart.

Alt du trenger for å stelle deg, i ett rom. 
Med lav dusjkant, praktisk dusjvegg og 
masse oppbevaringsplass 640 MEG (MB).



72 CaraCompact

EN  
FLOTT 
FØLGESVENN.

600 MEG / MF

Kjøre av gårde. CaraCompact er en 
ekstra slank bobil som er god å kjøre 
både i hverdagen og i ferien. Den 
kombinerer usedvanlig kjøredynamikk 
med masse plass innvendig. Med det 
robuste understellet og GFK-taket er 
dette den perfekte ledsageren for aktive 
oppdagelsesreisende.

FORDELER

600 MEG / MF
3500 kg
Tillatt totalvekt 

675 cm
Lengde (min. / maks.)

220 cm / 205 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

280 cm / 200 cm 
Høyde (utvendig / innvendig)

TYPISK
VAN-
KLASSEN.

Stilig aerodynamikk,
lav luftmotstand og
lav CW-verdi.

600 MF EDITION [PEPPER] 

600 MEG EDITION [PEPPER] 
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SMIDIG
UTVENDIG,
ROMSLIG
INNVENDIG.

600 MEG / MF

Takket være tilstrekkelig lagringsplass og en lys atmosfære er matlaging 
på farten mye moro - her i 600 MEG EDITION [PEPPER].
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DINETTE KJØKKEN

PERFEKT FOR 
DEN OPTIMALE 
MIDDAGEN.

SLIMTOWER
KJØLESKAP PÅ
142 LITER.

KJØKKENBENKEN 
KAN FORLENGES.
Den praktiske utvidelsen som kan betjenes med én 
hånd skaper ekstra arbeidsplass.

Mellom dinette og kjøkken er det mer enn 
nok plass til å røre på seg når man lager mat 
– her i 600 MEG EDITION [PEPPER].
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STELLSØVN

FRANSK SENG.
FOR BEHAGELIGE
NETTER.

ENKELTSENGER. 
HER ER DET BARE Å
STREKKE SEG UT.

LUKK DØREN, 
OG VANNET 
BLIR VÆRENDE 
I DUSJEN. 

KOMPAKT BAD.
DUSJ, WC OG
SERVANT I
SAMME ROM. 

LANGSGÅENDE
BAD. SERVANT 
PÅ GANGEN. 

600 MF EDITION [PEPPER] 600 MEG

600 MEG – Alt du trenger for å stelle deg, i ett rom. 
Med praktisk dusjvegg og estetisk LED-belysning.

600 MF – Toalett og dusj er ikke i samme 
rom som vaskeservanten.



76 CaraCompact

HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE 
DETALJER.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

Klaff som forlenger kjøkkenbenken. Den praktiske forlengelsen kan 
betjenes med én hånd og gir ekstra benkeplass.

Sengetrapp. I det indre finner du mye oppbevaringsplass. 

Vippevindu i takluken. Det stor 
vinduet med gardin og insektnett 
slipper inn masse dagslys.

Bodelsdør KOMFORT som 
standard. Med automotivt 
låsesystem, dobbel tetning 
og 2 foldbare knagger.

Mer oppbevaringsplass 
i 650 MF under den 
langsgående dobbeltsengen. 
Gassbeholderen er montert i 
klesskapet, uten at det reduserer 
oppbevaringsplassen.

Easy-Travel-boks og bluu-vannfilter. 
Alle viktige servicetilkoblinger samlet på 
ett sted, og ikke minst rent filtrert vann

Gjennomgående sideskjørt. Den aerodynamiske utformingen 
minimerer vindstøy, og tar seg utrolig bra ut.

Dynamisk design og sportslig 
fremtoning. Et absolutt blikkfang 
også utenfra.

Praktisk 
hekkgarasje. 
Kan betjenes 
med én hånd 
og har masse 
plass.
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

PLANLØSNINGER.
PERFEKT TILPASSET 
DINE BEHOV.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

600 MEG 600 MF

Suite med stjerne. 
Til fire.

Den romsligste 
i sin klasse.

Den smidige med
enkeltsenger. 

Den kompakte 
med stil.

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

enkeltsenger
• Senkeseng
• 4 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

enkeltsenger
• 2 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

enkeltsenger
• Romslig hekkgarasje
• 2 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Frank seng
• 2 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraLoft
HALVINTEGRERT MED
MYE LASTEROM.
CaraLoft er en perfekt følgesvenn for alle som liker å reise kom-
fortabelt og med god plass. Den har god oppbevaringsplass for all 
slags ferieutstyr, og byr på mange gjennomtenkte detaljer. Med 
sporty kjøredynamikk er man trygg og kan nyte turen.

CaraLoft
HØYDEPUNKTER

• Opptil 4 soveplasser 
• Opptil 5 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 3 planløsninger under 3500 kg

• Stor lastekapasitet
• Gjennomgående romhøyde på 2,15 meter
• Stor hekkgarasje

> Scan me
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Anne & Markus. Endelig fri, endelig på tur! Nå 
gleder vi oss til å slappe skikkelig av noen dager. 
Planen er å dra til Alpenvorland i Sør-Tyskland med 
CaraLoft. Vi elsker å reise med CaraLoft fordi det 
er så god plass i den. Når vi er på tur, dreier alt seg 
om matlaging og sport, og da trenger man en del 
utstyr.

ENDELIG
FRI,
ENDELIG
PÅ TUR!

CaraLoft
3500 kg
Tillatt totalvekt

645 cm - 699 cm
Lengde (min. / maks.)

232 cm / 218 cm
Bredde (utvendig / innvendig)

294 cm / 215 cm
Høyde (utvendig / innvendig)

MASSE UTSTYR,
MASSE ENERGI
OG MASSE
APPETITT. 
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EN GENERØS 
ALLROUNDER.

CaraLoft

God plassutnyttelse. CaraLoft overbeviser med 
masse oppbevaringsplass, gjennomtenkte detaljer og 
topp kjøredynamikk, også på ujevnt underlag. Dette er 
den perfekte campingbilen for alle som vil ha det kom-
pakt, men komfortabelt. Med den spesielle romfølel-
sen og den moderne interiørdesignen minner CaraLoft 
nesten litt om et atelier.

FORDELER

EASY-TRAVEL-BOKS: 
ALLE TILKOBLINGER
SENTRALT PLASSERT 
PÅ ETT STED.

STOR
LASTEKAPASITET.
Romslig hekkgarasje med
enhåndsbetjening.

CARALOFT
PÅ TUR.

PLASS
TIL ALT! VÅRT
ROMSLIGE
VIDUNDER.

Gjennomgående elegante linjer kombinert med  
PREMIUM-bodelsdør som ekstrautstyr – her på 600 MF.

ET HJEM 
PÅ HJUL.
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UTROLIG 
KOMFORTABEL.

UNIK
ROMFØLELSE.

CaraLoft byr på 2,15 meter gjennomgående takhøyde i hele bilen – her i 650 ME.
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DINETTE

LYST OG
TRIVELIG.

650 ME – Det harmoniske rom-
konseptet innbyr til matlaging og 
hygge. Skuffer med soft-close-
funksjon for enkel betjening.

GOD
PLASS NÅR
DU LAGER
MAT.

BORDFORLENGELSE
SOM KAN
SVINGES UT.

650 MF – Med dreibare ori-
ginale Fiat Captainchair-seter 
får du en koselig sittegruppe 
(fås i Fiat-pakken).
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KJØKKEN 

Estetisk og funksjonell. Samspill mellom
oppbevaringsplass og det karakteristiske WEINSBERG
signaturelementet.

MASSE
PLASS TIL
INGREDIENSER
OG KJØKKEN-
UTSTYR.

Topp utstyrt. I CaraLoft finner du et fullt utstyrt kjøkken med koketopp med 
tre bluss, glassdeksel, dyp oppvaskkum i rustfritt stål og forlengelse av benke-
platen. Med funksjonelle elementer som bakvegg med HPL-belegg på kjøkkenet 
og robust kjøkkenbenk er det enda mer moro å lage mat.

Har plass til alt
man trenger i ferien.

650 ME – Koketoppen med tre bluss og glassdeksel og oppvaskbenken i rustfritt stål innbyr til matlaging.

133 L 
KJØLESKAP 
MED AES-
FUNKSJON.
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SØVN

LANGSGÅENDE
ENKELTSENGER.
GOD PLASS TIL 
Å STREKKE SEG UT.

FRANSK SENG.
GENIAL LØSNING NÅR 
DU VIL SLAPPE AV.

650 MF – Den franske sengen gir
en ekstra elegant romløsning.

650 ME – Koselige enkeltsenger 
overbeviser med god sovekomfort, 
takket være Evo-Pore-HRC-ma-
drasser som standard.

EN
BLIR
TIL
TO.

Med sengeutvidelse som ekstrautstyr blir 
de to enkeltsengene i en håndvending
til en stor dobbeltseng.

God plass i soveområdet. CaraLoft har moderne design, 
masse plass å slappe av på og lettstelte stoffer. EvoPoreHRC-
madrassene sørger for at du sover godt (standard).
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STELL

Kompaktbadet utnytter plassen perfekt – her i 650 ME.

KOMPAKT BAD.
KOMPAKT OG 
KOMPLETT.

ROMSLIG 
BADEROM.

SVINGBAR 
VASKESERVANT.

Plass til en oppfriskning. På badet er det viktigste armslag, 
oppbevaringsplass og hygiene. Gjennomtenkte detaljer som den lave 
dusjkanten gir mer komfort.

Masse plass ved 
servanten og i dusjen 
– her i  650 MF.

Du får plass til 
mange toalettsaker i 
speilskapet.

Lavt dusjgulv.
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HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED
GJENNOMTENKTE
DETALJER.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Noe av innholdet i pakken kan variere avhengig av planløsningen.

Svingbar vaskeservant. Kan plasseres  
over dusj eller toalett etter behov.

Lett tilgjengelige 
gasskraner. Montert i 
øverste bestikkskuff. 

Bodelsdøren KOMFORT med  
myggnetting. Holder insektene borte.

LFI-takluke. Markant design og robust kvalitet.

133 l kjøleskap med AES-funksjon. 
Har plass til alt man trenger i ferien.

Takskap med hengsler av topp kvalitet i rustfritt
stål. Med masse plass til kjøkkenutstyr. 

Langsgående gasskasse. Er lett å nå og gir 
mer ståhøyde innvendig. (650 MF)

Romslig hekkgarasje med enhåndsbetjening. De integrerte 
rommene sørger for enda mer plass til bagasjen.

Stemningsbelysning. 
Sørger for en hyggelig 
atmosfære i bodelen.
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

PLANLØSNINGER.
PERFEKT 
TILPASSET
DINE BEHOV.

600 MF 650 MF

650 ME

Plasstalentet 
med sans for 
velvære.

Hjemmekoselig
allrounder.  

Et plassvidunder 
med stort
kjøkken.

FORDELER:
• Dinette i midten
• Fransk seng
• 2 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Fransk seng
• 4 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser  

med 
sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående  

enkeltsenger
• 2 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraSuite
HALVINTEGRERT MED SENKESENG 
OG GOD STÅPLASS.

CaraSuite
HØYDEPUNKTER

• Opptil 6 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 3 planløsninger under 3500 kg

• Standard senkeseng
• 2,15 m ståhøyde
• Kompakt 2+2 bobil

> Scan me

CaraSuite er en perfekt kombinasjon av reise- og sovekomfort.
Utvendig er den herlig kompakt, innvendig romslig: Dette er den 
delintegrerte med størst ståhøyde og masse plass til å røre på 
seg. Alle soveplassene og den hyggelige atmosfæren gjør den til 
en ideell familie- eller flergenerasjonsbil.
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Peter & Paul med foreldre. Andre liker 
øyhopping, vi liker landeveiscruising! Vi 
cruiser gjennom landskapet med CaraSuite, 
og kan kjøre dit vi vil. Denne bobilen passer 
til oss. Vi har adskilte soverom til foreldre og 
barn, og nok plass til alle lekene. 

HER HAR MAN
PLASS TIL ALT,
SIER PAPPA. 

CaraSuite
3500 kg 
Tillatt totalvekt

699 - 741 cm 
Lengde (min. / maks.)

232 cm / 218 cm 
Bredde (utvendig / innvendig)

294 cm / 215 cm 
Høyde (utvendig / innvendig)

PERFEKT 
FOR ENHVER 
FAMILIE.
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EN 
KOMFORTABEL 
STØRRELSE.

CaraSuite

FORDELER

EN STOR
SENKESENG.
SETT UTENFRA
NESTEN IKKE TIL Å TRO.

KJEMPESTOR
HEKKGARASJE
FOR ENDA MER
OPPBEVARINGSPLASS.

GODT MED
PLASS TIL GODE 
FERIEOPPLEVELSER.

Den halvintegrerte med senkeseng. Med den koselige senkesengen 
er CaraSuite perfekt for en morsom familieutflukt. Om dagen ryddes den 
sikkert bort, om kvelden trylles den frem igjen. Mye plass og sensasjonell 
romhøyde gjør det komfortabelt å reise for liten og stor.

Den karakteristiske designen til CaraSuite un-
derstrekes av lettmetallfelgene og spoilerleppen i 
aluminiumslook – her på  700 ME.
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NEDFELLBAR
KOMFORT.

KOSELIG
INNEMILJØ.

Den gode ståhøyden, den romslige dinetten og linjeføringen i toppkvalitet 
sørger for ekte velvære i CaraSuite – her i 650 MF.
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DINETTE

HÅNDTAK I MASSIVT
METALL MED 
VIPPELÅS.

PLASS TIL OPPTIL
6 PERSONER
MED DEN LANGSGÅENDE
SITTEBENKEN.

Fiat Captainchair-setene (ekstrautstyr) kan snus. Sam-
men med den langsgående benken er det da plass til 
opptil 6 personer i dinetten – her i 650 MF.

Takskapet i flott design med masse oppbevaringsplass er et 
høydepunkt i det kompakte kjøkkenet.
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KJØKKEN

PRAKTISK: KOKETOPP 
MED TRE BLUSS OG
OPPVASKBENK I 
RUSTFRITT STÅL PÅ 
KJØKKENET.

Mer plass, mer oppbevaringsplass, mer nytelse. Vis-à-Vis-
kjøkkenet i CaraSuite er godt rustet for lange familieturer og byr på 
nok muligheter til å forsyne alle med deilige matretter. Den brede 
kjøkkenseksjonen kan for øvrig også brukes av to – for perfekt ar-
beidsdeling og mer moro under matlagingen!

Kjøkkenet i CaraSuite byr på mye plass til å kokkelere – her i 650 MF.

VIS-À-VIS-KJØKKEN.
STORARTET
KJØKKENKONSEPT.

Kjøleskapet på 133 l har plass for  
alt det en familie trenger på ferie.
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SØVN

700 ME – To romslige en-
keltsenger som kan gjøres
om til dobbeltseng med
uttrekksseng-funksjonen.
EvoPore-HRC-madrasser 
er standard om bord.

LANGSGÅENDE
ENKELTSENGER.
TID FOR Å 
STREKKE
SEG.

650 MF – Den langsgående dobbeltsengen 
med ekstra oppbevaringsplass.

Superpraktisk: Det er bare å folde ned senkesengen,  
så har du enda en koselig liggeflate.

FRANSK SENG.
SPESIELT ELEGANT
ROMLØSNING.

TVERRGÅENDE
DOBBELTSENG.
PRAKTISK OG
KOSELIG.

Campingferie for alle. I CaraSuite kan du velge mellom tre 
sovemuligheter og sengetyper i hekken. Foreldre kan lade 
batteriene i de behagelige hekksengene, mens barna holder det 
gående litt lenger i senkesengen. 

60 CM HØYDE I SENKESENGEN.
NOK PLASS TIL Å SOVE 
OG SLAPPE AV.
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STELL

ROMSLIG BAD.
STØRST I
SIN KLASSE.

700 ME – Dusjen er 
separat fra WC og vas-
keservanten. Slik kan
områdene brukes av 
to personer samtidig.

HEKKBAD.
PRAKTISK
INNREDET.

650 MF – Praktisk veggog 
takholder for dusjhode
er standard om bord.

Romslig dusjområde med
praktisk dusjvegg.

Med dekslet til 
dusjkaret blir det mer 
plass innendørs. 

Mangfoldig, pent og praktisk. Badet i CaraSuite gir deg en avslappende 
start og slutt på dagen. Det kan faktisk brukes av to personer samtidig, har 
slitesterke flater og masse oppbevaringsplass. Godt planlagt og perfekt 
utført! 
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HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED
GJENNOMTENKTE
DETALJER.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Noe av innholdet i pakken kan variere avhengig av planløsningen.

Senkeseng med sikkerhetsnett. Gir mange soveplasser, og  
fallbeskyttelsen byr på mer sikkerhet på begge sider.

Dekorstriper i toppkvalitet. 
For lang brukstid og et stilig 
utseende.

Easy-Travel-boks. Alle servicetilkoblinger 
til Easy-Travel-boksen og bluuwater-vann-
filteret er lett tilgjengelige.

Belysning. Den indirekte belysningen  
på skapene skaper en koselig stemning.

Eksepsjonell romhøyde. Med en 
høyde på 2,15 meter får man et  
koselig innemiljø.

Hekkgarasje. 
Den romslige 
hekkgarasjen 
med enhånds-
betjening gjør 
det komfortab-
elt å reise. 

Unik rominndeling. 
Byr på nok plass for 
hele familien.

Oppbevaringshylle i skinn. Lett tilgjengelig oppbevaringsplass 
i elegant skinnlook.
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

PLANLØSNINGER.
PERFEKT 
TILPASSET
DINE BEHOV.

650 MF 650 MG

700 ME

Familieplanløsning 
med seks 
soveplasser.

Den romslige
reiseledsageren.

Perfekt 
for alle!

FORDELER:
• Dinette i midten
• Senkeseng
• Senkeseng som 

standard
• 6 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående dobbelt-

seng
• Senkeseng som 

standard
• Romslig hekkgarasje
• 5 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser 

med sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående enkelt-

senger
• Senkeseng som 

standard
• 5 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser 

med
• sikkerhetsbelte

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraHome

> Scan me

FAMILIEVENNLIG ALKOVE –
GODT MED PLASS!
Tenk deg å aldri mer måtte bestille et hotellrom. Tenk deg å alltid ha 
med deg romslig ferieleilighet hvorhen du reiser. Tenk deg å alltid kunne 
ta med deg hjemmet ditt. Nå kan du bli kjent med den familievennlige 
alkoven med fantastiske plassmuligheter.

CaraHome 
HØYDEPUNKTER

• Opptil 6 sovemuligheter
• Opptil 6 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 4 planløsninger under 3500 kg

• SUPERLIGHT-teknologi (650 DG)
• Godt med oppbevaringsplass
• To adskilte soveområder
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OVERETASJEN:
PERFEKT

STEMNING.

Høyden er typisk for alkovebiler og gir en helt spesiell romfølelse – her i 650 DG.

Alkove.  
Hyggelig 
soveplass med 
oppvarming 
(ekstrautstyr). Om 
dagen er den ba-
det i dagslys, om 
kvelden har den 
genial belysning.

En bobil for hele familien: Med klassisk alkoveløsning, to 
separate soveområder og plass til opptil seks personer. At 
CaraHome likevel ser så slank ut, er på grunn av det gjennom-
tenkte chassiset, den moderne arkitekturen og den stilige 
eksteriørdesignen. Virkelig verdt å ta en titt på!

ET MOBILT 
FERIEHJEM.
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DINETTE KJØKKEN

DINETTE MED
4 SITTEPLASSER MED
SIKKERHETSBELTE.

HVOR GODE
STUNDER
SKAPES.

KJØKKENSKUFF 
MED SOFT-CLOSE-
FUNKSJON.

Dinetten i 600 DKG og 650 DG har fire sitteplasser 
med sikkerhetsbelte. Slitesterke stoffer og behagelige 
seter garanterer koselige stunder.

Det behagelige lyskonseptet sørger for god stemning.
Det er god plass til matlaging på kjøkkenet med
forlengelsen av kjøkkenbenken – her i 650 DG.



STELLSØVN

GJENNOM-
TENKT.

TVERRGÅENDE 
DOBBELTSENG. 
STOR LIGGEFLATE.

Køyesengen med sikkerhetsnett som standard er 
perfekt for barn – her i planløsningen 600 DKG.

Hyllene i veggen er både stilige og
praktiske – her i 600 DKG.

Dusjhode med behagelig stråle.

I den romslige dobbeltsengen sørger den standard lettmadrassen 
EvoPore-HRC for god søvn – her i 650 DG. 

Dusjhode med en behagelig vannstråle.

Dinetten blir 
en ekstra 
soveplass i en 
håndvending.

101
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HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE
DETALJER.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

Soft-close-funksjoner. De romslige 
skuffene lukkes mykt og stille.

Alkove. Alkoven med oppvarming 
(ekstrautstyr) er en koselig hule.

Alt på plass. Sentral og lett tilgjengelig betjening 
for ferskvanns-/spillvannstank, samt vannfilter, 
frostventil og landstrømtilkobling.

Romslig hekkgarasje med 
enhåndsbetjening. Tilgang 
fra den utvendige luken og fra 
stuen.

SUPERLIGHT- 
teknologi (650 DG).
Nesten 30 % mer
last mulig.

Adskilt gasskasse. Enkel 
tilgang via servicedørene i 
sideveggen.

Ferskvanns- og spillvannstanker. Rengjøring 
av ferskvanns- og spillvannstanken kan også 
gjøres enkelt innenfra.

Skap uten hånd-
tak med push to 
open-funksjon. Gir 
en moderne, elegant 
design.

Sentralt plassert betjeningsenhet og det nye TRUMA iNet X- 
systemet. Ett blikk er nok til å kontrollere både vann, strøm og varme.
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

PLANLØSNINGER.
PERFEKT TILPASSET
DINE BEHOV.

550 MG

650 MEG

600 DKG

650 DG

God plass for en per-
fekt familieferie.

Masse ekstra 
bagasjeplass og 
god sovekomfort.

Den koselige 
familiebilen.

En gjeng på 6 med 
bagasje.
Ingen problem!

FORDELER:
• Dinette i midten
• Tverrgående dobbelt-

seng
• Alkoveseng
• Romslig hekkgarasje
• 4 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette
• Tverrgående 

dobbeltseng
• Alkoveseng
• Romslig hekkgarasje
• 6 sovemuligheter
• 6 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

MED 
SUPERLIGHT 
TEKNOLOGI

FORDELER:
• Dinette i midten
• Langsgående 

enkeltsenger
• Alkoveseng
• Romslig hekkgarasje
• 5 sovemuligheter
• 4 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette
• Køyeseng med 2 

etasjer
• Alkoveseng
• Romslig hekkgarasje
• 6 sovemuligheter
• 6 sitteplasser med 

sikkerhetsbelte

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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CaraCore
DEN HELINTEGRERTE 
MED EN PERFEKT 
UTSTYRSPAKKE!
CaraCore er en stilbevisst trendsetter som elsker fremtoning og 
liker å bli sett. Den kombinerer det praktiske med det nyttige. Et 
imponerende samspill av romfølelse, kvalitetsmaterialer og unik 
kjørekomfort.

CaraCore 
HØYDEPUNKTER

• Opptil 5 sovemuligheter
• Opptil 5 sitteplasser med sikkerhetsbelte
• 3 planløsninger under 3500 kg

• Dynamisk og progressiv design
• LED-lys
• Senkeseng som standard

> Scan me
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Rudi & Gerlinde. Vi er jo garvede campere. Men CaraCore er ny for 
oss, vi reiser med den for første gang i år. Og vi skal virkelig på langtur! 
Vi har tenkt oss til vår yndlingsdestinasjon, Norge. Helt uten tidspress, 
men til en årstid hvor du treffer flere innfødte enn turister. Vi kjører 
fra Bayern, langs med fjordene og helt opp til Lofoten. Helt i vårt eget 
tempo og med stil. CaraCore har nemlig en ypperlig design, og passer 
perfekt i Skandinavia.

MINDRE 
STRESS 
BETYR MER 
FERIEGLEDE.

CaraCore
3500 kg 
Tillatt totalvekt

699 cm - 741 cm 
Lengde (min. / maks.)

232 cm / 218 cm 
Bredde (utvendig / innvendig)

279 cm / 200 cm 
Høyde (utvendig / innvendig)
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STILBEVISST 
TRENDSETTER.

CaraCore

Den helintegrerte fra WEINSBERG. I CaraCore ser man 
resultatet av all erfaringen WEINSBERG har. Her er det presisjon i 
detaljene. CaraCore kombinerer alle fordelene til en helintegrert 
med en enestående fremtoning. I CaraCore har vi nemlig 
bevisst stilt høye krav til designen. Derfor er denne bobilen så 
karakteristisk. Dette ser man tydelig i de rene linjene, de klare 
kantene og de spennende overflatene. CaraCore er som en bedre 
utgave av en delintegrert, men med senkeseng.

FORDELER

Synlig og merkbar kvalitet. Komponenter i LFI imponerer med 
optimale egenskaper, som nøyaktig utarbeiding. Maksimal stabilitet 
garanterer høy sikkerhet.

SAMSPILL 
MELLOM 
FUNKSJONALITET 
OG DESIGN.

OPTIMAL 
SIKT GIR 
ØKT 
SIKKERHET.

100%
WEINSBERG 

DNA

NØYAKTIG 
PRESISJON
MED MODERNE 
LFI-TEKNOLOGI.
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GJENNOMGÅENDE 
KOMFORT: MED 
SENKESENG SOM 
STANDARD.

Standard senkeseng som passer perfekt inn i romkonseptet. Når den er hevet, har man god 
plass til å kose seg i dinetten – her i 700 MEG.
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DINETTE

Åpne synsakser gir en enestående atmosføre med flytende overgang 
mellom bodelen og førerhuset – her i 700 MEG.

Den praktiske
L-formede
Dinetten  –
her i 700 MEG er 
standardutstyr.

ERGONOMISKE 
SETER SOM 
KAN SNUS.

MØBELSTOFF AV 
HØY KVALITET 
OG BEHAGELIG 
SITTEKOMFORT

Overalt noe pent å se på. Den helintegrerte 
konstruksjonen sørger for en enestående romfølelse 
i CaraCore. Med de åpne synsaksene ser du alltid alle 
høydepunktene, enten det er de behagelige sengene, det 
koselige kjøkkenet eller dinetten – hjertet i en bobil.

L-FORMET 
DINETTE.
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KJØKKEN 

KJØKKENSEKSJONEN 
VIS À VIS
ER EN REN
NYTELSE.

LANGSGÅENDE
KJØKKEN. 
KLASSIKEREN
SOM FORENER 
NYTTE OG DESIGN.

Plassen må utnyttes! Det er viktig å kunne røre på seg på et kjøkken. Og i 
en bobil er det enda viktigere. Åpenheten i CaraCore kommer her virkelig til 
sin rett, og du kan nyte matlagingen med alle sanser.

Stort. Slim Tower 
kjøleskap på 142 liter 
og AES-funksjon, der 
energitypen velges 
automatisk.

650 MEG – Kjøkkenseksjonen med signaturelementet er perfekt integrert i romkonseptet.

700 MEG
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SØVN

ELEGANT 
ROMLØSNING.

EKSTRA 
ROMSLIG.

650 MF – Langsgående dobbeltseng med 
EvoPore-HRC-madrass og oppbevaringsplass 
under sengen.

Soveområdet i 650 MEG 
og 700 MEG med 2 meter 
lange enkeltsenger på 
langs

GOD PLASS 
SELV NÅR 
SENKESENGEN 
ER NEDE.

Når senkesengen er senket, får man en koselig soveplass for to 
personer – her i 700 MEG.

HER
KAN FERIE-
DRØMMENE
STARTE.

Her kan man sove søtt. Også senger kan være stilige. 
Kvalitetsdetaljer som indirekte belysning sørger for god 
stemning i CaraCore.
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STELL

Baderommet i 650 MF er virkelig estetisk. I tillegg har vi god 
plass ved vasken og i dusjen. 650 MEG

700 MEG

LANGS- 
GÅENDE BAD.
ALT PÅ 
EN LINJE.

DET
KOMPAKTE BADET. 
RETTLINJET
OG OVERSIKTLIG.

DET ROMSLIGE 
BADEROMMET. 
LUKK DØRENE 
TIL SOVE- OG 
BODELEN, ...

... SÅ
FÅR DU 
ET STORT 
BADEROM.

Preget av flotte designelementer. Det 
karakteristiske formspråket i CaraCore syns også 
på badet. Badet har klare, rette linjer, og har mange 
hyller og praktiske detaljer. Her føler man seg vel!
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HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE 
DETALJER.

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Noe av innholdet i pakken kan variere avhengig av planløsningen.

De nye setene i førerhuset fra AGUTI (ekstrautstyr). 
Garanterer optimal reisekomfort.

100 % LED-lys. Nyeste 
teknologi, perfekt sikt 
og sikkerhet takket være 
iøynefallende lyssignatur.

Soft-close-skuffer. Super komfort – skuffene 
lukkes mykt og stille.

Manuell eller elektrisk lysskjerming foran. 
Skaper privatsfære på oppstillingsplassen om natten.

Bodelsdør KOMFORT. Med automotivt 
låsesystem, dobbel tetning og foldbare 
knagger.

Som en bedre utgave av en delintegrert, men med senkeseng 
som standard. Senkesengen svinger fremover over fører- og 
passasjersetet, slik at dinetten også kan brukes når sengen er nede.

ALDE varmtvannsoppvarming og ALDE vannbåren 
gulvvarme fås som ekstrautstyr. Gir behagelig 
romtemperatur og ingen kalde føtter.

Easy-Travel-boks og bluu-vannfilter. Alle viktige 
servicetilkoblinger samlet på ett sted, og hygienisk rent 
vann uten kjemi.
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VALGMULIGHETER / PLANLØSNINGER

PLANLØSNINGER.
PERFEKT 
TILPASSET 
DINE BEHOV.

650 MF 650 MEG

700 MEG

Den estetiske 
med åpen 
romfølelse.

Den elegante med 
overbevisende 
komfort.

Den stilige 
med imponerende 
bodel.

FORDELER:
• Dinette i midten
• Senkeseng
• Fransk seng
• 5 sovemuligheter
• Opptil 5 

sitteplassermed 
sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Senkeseng
• Langsgående 

enkeltsenger
• Romslig hekkgarasje
• 4 sovemuligheter
• 4 sitteplassermed 

sikkerhetsbelte

FORDELER:
• Dinette i midten
• Senkeseng
• Langsgående 

enkeltsenger
• Romslig hekkgarasje
• Opptil 5 sovemuligheter
• Opptil 5 

sitteplassermed 
sikkerhetsbelte

MED 
SUPERLIGHT-
TEKNOLOGI

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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VALGMULIGHETER / DØRER

Bobiler

BODELSDØRER.
MED MANGE
INNOVATIVE
FUNKSJONER.

Vindu med plisségardinFoldbare knagger Paraplyrom Innvendig lås med indikator

Fås i 600 mm og 700 mm bredde (avhengig av planløsning).

Innovativt: Låsesystemet med én nøkkel, in-
nerspornøkler og utvendige håndtak og låser 
for bodelsdører og serviceluker.

FUNKSJONER KOMFORT* PREMIUM** EXKLUSIV**

Med vindu inkl. mørklegging • •

Flere låser • •

Tetning mot slagregn (dobbelt tetning) • • •

Automotivt låsesystem • • •

2 knagger, foldbare • • •

Åpningsbegrenser med gasstrykkfjær • •

Paraplyrom • •

Skjulte hengsler • •

Multifunksjonell veske • •

Sentrallås •

Coming Home-belysning •

*  Standard for CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite og CaraCore
** Ekstrautstyr for alle WEINSBERG-bobiler
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VALGMULIGHETER / MØBELSTOFF

MØBELSTOFFER.
FOR ENHVER 
SMAK. 

FÅS UTEN PRISTILLEGG*STANDARD

*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

FÅS MOT ET PRISTILLEGG*

MALABAR (STANDARD)

FIFTY SHADES (Kunstskinn)

FORESTSTONE WATER

BLOOM

SZECHUAN

DUSK

ACTIVE NAVY

TURIN (STANDARD)*

Eksklusivt for CaraCompact EDITION [PEPPER].

BYGG
DIN EGEN 
BOBIL

Med kjøretøykonfiguratoren kan  
du sette sammen din egen modell 
fra WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com
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Praktisk vannfilter som gir førsteklasses 
hygiene. Vannfiltersystemet bluuwater har en 
filterkapasitet på 8000 l og fjerner 99,999 % 
av små partikler og bakterier med en effektiv 
ultrafiltreringsmembran. Ved hjelp av en 
timestrip-indikator i kjøretøyet ser du hvor mye 
kapasitet det er igjen i filteret. Med click and 
ready-systemet er det lett å bytte filter, og 
det drypper ikke. Hvis du bytter filteret hver 6. 
måned, er du garantert topp vannkvalitet og 
trygg vannforsyning.

Det integrerte head-
up-displayet sørger for 
enda mer sikkerhet. Du 
får alle relevante data 
rett i synsfeltet mens du 
holder blikket på veien. 
Displayet viser også 
navigasjonsinformasjonen 
fra Navgate Evo.

VÅRT 
FOKUS 
ER MAKSIMAL 
KOMFORT.

PIONEER  
HEAD-UP-
DISPLAY*.  

Navigasjon spesielt tilpasset bobiler og camper vans i 
44 Europeiske land; promobil campingplass søker; sikker 
smarttelefon funksjon med stemmestyring; 9" Multi-touch 
display; Trådløs kompatibel med Apple CarPlay, Android Auto 
og WebLink; integrert DAB +; inkludert 3-års kartoppdatering.

PIONEER  
NAVIGATION SYSTEM*.
(AVIC – navigasjon).

VALGMULIGHETER / TEKNIKK

BLUUWATER.
Vannfiltersystem.

Se på hva du vil, hvor du vil. Nå har du 
fremtidens TV også i din WEINSBERG. 
I TV-pakken (ekstrautstyr) bruker vi 
bare smart-TV-er. Da kan du nyte 
alle fordelene med video on demand 
også når du er på tur. Bare bruk 
en mobil hotspot eller Wi-Fi-en på 
campingplassen. Når du kan strømme 
yndlingsseriene og yndlingsfilmene 
dine, får du litt ekstra komfort i ferien.

SMART-TV*. 
Hjemmekino på tur.  

* Komponentene fås som valgfritt utstyr.

WEINSBERG-bobilen din inneholder en kupong for 
et MediKit. Settet inneholder diverse medisiner fra 
apotek. Her finner du blant annet smertestillende, 
antihistaminer eller tabletter mot diaré som kan 
komme godt med på en reise. Da har du alltid det 
du trenger.**

** Kjøretøyet leveres med en kupong du kan bruke til å innløse 
medisinsettet med. Medisinsettet inneholder medisiner som 
bare selges på apotek. Kupongen kan derfor kun innløses på det 
ansvarlige MediKit-postordreapoteket på www.medikit.shop. På 
www.medikit.shop får du dessuten mer informasjon om ditt MediKit.

MEDIKIT  
KUPONG*. 
Eksklusivt  
medisinsett.
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TRUMA iNet X*.
Gjør din weinsberg til   
et smart hjem.

Det praktiske TRUMA iNet X med forståelig 
App-betjening via Bluetooth lar deg kon-
trollere oppvarming, innvendig og utvendig 
belysning samt TV og radio. Fargeskjerm 
med touch-betjening på 4,3" viser utendørs 
og innendørs temperatur og kan betjene 
enheter fra Truma og Dometic. Brukergren-
sesnittet gir deg en god oversikt over status 
i kjøretøyet.

VALGMULIGHETER / TEKNIKK

Heizsysteme*

Ekstremt praktisk: 
Bakstativet kan kjøres ut 
elektrisk, har en bæreevne på 
opptil 150 kg og kombineres med 
et avtakbart tilhengerfeste. Du 
trenger bare trykke på en knapp, 
så kjøres to svingarmer ut. Når 
du skyver fundamentet for 
tilleggspakken med de foldbare 
LED-baklysene på, opprettes det 
forbindelse mellom bakstativet 
og bobilens elektriske anlegg. 

E.HIT*.
Integrert 
bakstativ.

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate 
arbeider med intuitiv appstyring og stille alarm-
modus. Hvis bobilen skulle bli stjålet, kan Velocate 
2.0 hjelpe til med å finne den igjen. Systemet 
fungerer i opptil 3 måneder uten strømtilkobling 
og oppfyller alle dine ønsker. GPS-sporingen 
kan utvides med Bluetooth-sensorer og reed-
kontakt. Da kan du sjekke nivået i gassflaskene og 
temperaturen i WEINSBERG-vognen i appen.

I tillegg er maskinvaren klar til å utvides via 
valgfrie sensorer (f.eks. dør-/vinduskontakt). Mer 
informasjon finner du på www.velocate.com 
eller www.weinsberg.com.

VELOCATE GPS-SPORING*.
Økt sikkerhet for deg
og din WEINSBERG.

En av de store fordelene med campingferie er at din 
beste venn kan være med. Med mulighetene som 
Lucky Dog Camper gir for å bygge ut og om, blir det 
behagelig for alle som er med på turen. Hos mange 
forhandlere kan du nå få de hundevennlige løsningene 
for bobiler fra WEINSBERG (avhengig av modell).

* Komponentene fås som valgfritt utstyr.

LUCKY 
DOG  
CAMPER*.
Alle skal 
med!

Silwy MAGNETIC SYSTEM – aldri mer glass som sklir, faller ut eller klirrer. Med dette 
smarte magnetsystemet sitter de magnetiske glassene fast på nano-pads av metall, eller på 
annet tilbehør som er spesielt utviklet for silwy. Og du er garantert en trygg og avslappet 
tur i din WEINSBERG. silwyREADY-pakken inneholder det viktigste du trenger for å bruke 
systemet. Nano-gelpaden av metall kan også tas av igjen, slik at du kan prøve den forskjellige 
steder i kjøretøyet. Med den smarte magnetkroken kan du henge opp klær eller håndklær 
der det passer deg best. Med gavekortkoden på kupongen som er inkludert i silwyREADY-
pakken, får du en silwy-metallmatte og en metallist gratis levert. Da er du sikker på at silwy-
glassene dine står støtt når du kjører.

Mer informasjon finner du på: www.silwy.de/READY

SILWYREADY*.
Så du kan slappe av.
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VALGMULIGHETER / UTSTYR

COZY HOME 
DEKORPAKKE*.
Valget er ditt!

Pakken inneholder: 4 puter med fjærfyll 
(2 × 60 × 40 cm og 2 × 40 × 40 cm), 
2 pledd og en passende bordløper.

TILGJENGELIG SOM 
EKSTRAUTSTYR

TIL ALLE 
WEINSBERG

Alltid perfekt beskyttet. Markiser fra kvalitetsprodusenten Thule gjør ferien i en WEINSBERG enda mer behagelig. Denne effektive 
beskyttelsen mot sol, regn og vind sørger også for en koselig atmosfære og utvider boarealet på campingplassen. Markisene våre fås 
i forskjellige størrelser (avhengig av planløsning). På grunn av vanntett, vindbestandig PCR-stoff, enkel montering og topp stabilitet 
har de ekstra lang levetid.

THULE 
MARKISER*.
FOR OPTIMAL 
KOMFORT.

Praktisk. Quick lock-system for enkel 
montering og innstilling av støttebeina.

Uttrekkbar. Støttebeina til 
markisen er utstyrt med et ledd. 
Det vertikale senkesystemet 
forhindrer skader på kjøretøyet.

Fleksibel. Vinkelen kan stilles inn som 
du vil ha den. På denne måten kan du 
også lukke og åpne markisen når døren 
til din WEINSBERG er åpen.

* Komponentene fås som valgfritt utstyr.Utstyr
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ALT SOM
GJØR
FERIEN
DIN ENDA
BEDRE.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG-Kolleksjonen. 

1. Drikkeflaske 800 ml 
Classic Sport av rustfritt stål. 
Lett å rengjøre. Mål: 7 x 25 cm. 
Vekt: 256 g. Artikkelnr. 651/023

2. Campingstol av runde aluminiumsrør. 
76 cm høyt rygglene med 8 posisjoner. 
Kan belastes med opptil 100 kg. 
Ramme: Aluminium. Pakkens mål: 
106 x 61 x 10 cm. Artikkelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon  
fra Dukdalf med værbestandig 
Sevelit-bordplate. Justerbar i høyden: 
5 – 74 cm. Mål: 100 x 74 x 68 cm. 
Material: Stål. Kan belastes med opptil: 
50 kg. Vekt: 11 kg. Artikkelnr. 651/021

4. Håndvogn med 10 cm brede, 
profilerte dekk og bæreevne på opptil  
75 kg. Mål: 131 x 60 x 98 cm. 
Vekt: 11,9 kg. Artikkelnr. 51 011

5. Fire krus med hank  i resylin av 
høy kvalitet. Med antiskli-system. 
Artikkelnr. 651/024

6. Gassadaptersett – har alt du trenger 
når du skal koble en trykkregulator 
(G12, Tyskland) til gassflasker som er 
vanlige i Europa. Artikkelnr. 651/025

Du finner all informasjon og alle priser på: www.frankanafreiko.de

Tilgjengelig hos din WEINSBERG-forhandler
eller på: shop.weinsberg.com.
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Bygg din egen bobil eller camping-
vogn i vår online konfigurator:

configurator.weinsberg.com

Planløsninger

Familiehygge eller et eventyr for 
to? Finn ut hvilken som passer 
perfekt for deg:

layoutfinder.weinsberg.com

Konfigurator

Vi vet at det ikke er enkelt å bestemme seg 
for hvilken WEINSBERG man skal velge. 
Forhandlersøket vårt hjelper deg å finne 
en forhandler i nærheten som kan hjelpe 
deg med alt du måtte ha av spørsmål. 
Besøk ønsket modell direkte på stedet og 
få detaljerte råd. Finn en forhandler på:  

dealer.weinsberg.com

Forhandlersøk

VI GJØR
DET LETT 
Å VELGE.

Hvordan skal man kunne bestemme seg 
når utvalget er så stort? Det er ikke noe 
problem. Med våre praktiske nettverktøy 
går det som en lek. De hjelper deg med å
finne din drømme-WEINSBERG.
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Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 07/2022. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den grad dette vil medføre 
forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av bildene i katalogene inneholder ekstra 
utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling 
på GRP / plast). Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen 
tilfeller også utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik 
mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som 
kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Dekorasjon som er avbildet i katalogen, er ikke del av leveringsomfanget. Når illustrasjonene i katalogene 
inneholder opplysninger om mål, dreier deg seg om ikke-bindende eksempler. Disse målene er omtrentlige verdier og er bare ment som en generell illustrasjon. Det dreier seg ikke 
om garanterte produktegenskaper. Vær også oppmerksom på merknadene i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, mulig ekstra last og toleranse. Kopiering av katalogen eller deler 
av den er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert AG. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne katalogen.

Besøk oss på
sosiale medier og i
fanbutikken vår!

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


