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ZO LEES JE ONZE PLATTEGRONDEN:

34 2 1
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Raam
Dinette / zitgroep
Toilet en douche afsluitbare wasruimte
Vastbed
He� ed / bed in hoogdak
Ingang, entree
Gaskooktoestel en spoelbak
Koelkast
Kledingkast
Garage achterin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Aan de a� eeldingen van plattegronden kunnen geen rechten 
worden ontleend. Het gaat hierbij om een schematische weergave 
van de indelingen. De daadwerkelijke voertuig- en uitvoeringsei-
genschappen kunnen hier van afwijken. Bepaalde kenmerken en 
uitvoeringen zijn niet gegarandeerde beelden. Wij adviseren je voor 
koop van een van deze modellen te informeren bij uw dealer naar 
de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door 
jouw gekozen model.

550 MQ 600 MQ

CaraBus / CaraTour
Vanaf nu rijd je Ford.

FORD

Nu Camper Van con� gureren op:: con� gurator.weinsberg.com/beCaraView Configurator
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4

Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden 
niet worden overschreden. Daarom moet bij de confi guratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ 
en „opties“) uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht 
van uw voertuig.
De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van 
de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo 
transparant en volledig mogelijk te informeren over de in de confi guratie opgenomen gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen 
en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen 
over de gewichtsgerelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig confi gureert en bestelt. Onze dealers helpen u ook graag 
bij de keuze en confi guratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het voertuig 
De “toegestane maximum massa” van het voertuig wordt vermeld in deel I (daar onder punt F.1.) van het kentekenbewijs en verwijst naar de door 
de fabrikant opgegeven toegestane maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het 
rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft 
met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die 
wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa 
van het voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.
De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens. 

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig 
Het “rijklaar gewicht” is de massa van het voertuig met carrosserie en standaarduitrusting (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting”), met inbegrip 
van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevulde bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en hulp bij 
bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde van 75 kg. 
Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

In rijklare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:
•  het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een 

reparatieset voor lekke banden;
•  bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfi guratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzienin-

gen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specifi caties op het niveau van de confi guratie of uitrusting vereist zijn;
•  de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van het voer-

tuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde aluminium gasfl es met een gewicht van 16 kg;
•  de tot 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
•  de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 75 kg. 

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale 
waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een 
rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. 
Daarom dient u bij de confi guratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties. 

3. De werkelijke voertuigmassa
De “werkelijke voertuigmassa” is het rijklaar gewicht van het voertuig, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele 
uitrusting van een bepaald voertuig. 

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers
De “massa van de chauffeur” wordt berekend als een vaste waarde van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de 
massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar gewicht, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane passagiers.
De “massa van de passagiers” is het resultaat van het door de fabrikant toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de typego-
edkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, berekend als een vaste waarde van 75 kg.
Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens. Het toegestane aantal personen 
tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting lager uitvallen.
Daarbij wordt de massa van de passagiers eveneens berekend op basis van een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke 
gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting
Bij een “standaarduitrusting” (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfi guratie van een voertuig, uitgerust met 
alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specifi caties op het niveau van de con-
fi guratie of uitrusting vereist zijn. 
Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting (“basisuitrusting” of “standaarduitrusting”) als onderdeel van de onderstaande 
confi guratie vermeld.
Bij “Extra uitrusting” (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort 
en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra 
uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na afl evering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn 
ingebouwd.
Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling 
als onderdeel van de onderstaande confi guratie.
Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt 6). De 
maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende 
voertuigindelingen (zie punt 7).

 CAMPER VAN
  Belangrijke technische en juridische informatie over de 

voertuigcon� guratie en gegevens met betrekking tot het gewicht
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6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen
Het “laadvermogen” wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de 
fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.
De Europese wetgeving legt voor campers een vast “minimum laadvermogen” vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere acces-
soires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de confi guratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt berekend aan 
de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hier geldt het volgende: “n” = maximum aantal passagiers vermeerderd met de chauffeur en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting
Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de “maximale massa van de extra 
uitrusting” voor elke indeling door de fabrikant gespecifi ceerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra 
uitrusting af fabriek (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt 
genomen.
Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en het minimum 
laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

 3.500 kg Toegestane maximum massa
-  2.968 kg Rijklaar gewicht
-  3*75 kg Massa van de passagiers
-  110 kg minimum laadvermogen
=  197 kg Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecifi caties
De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleran-
ties tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen 
in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechts-
treeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet 
u hiermee zeker rekening houden bij de confi guratie van uw voertuig. 

Voorbeeld:
Rijklaar gewicht volgens technische gegevens: 2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %: 148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht 2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties
Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa en de 
toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nuttige massa mee 
te nemen, kunt u bij de confi guratie van uw voertuig in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen van 
het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. In onze confi gurator is dit dan 
een voorwaarde om de confi guratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie niet worden voortgezet.
Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat 
er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage (minimale nuttige massa, zie hieronder).
Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerela-
teerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de confi guratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelij-
kheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.
Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde 
van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter 
afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht van uw voertuig ongeveer 1% hoger blijkt dan 
de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

Voorbeeld:
 3.500 kg Toegestane maximum massa
- 2.998 kg  Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die wordt vermeld in de technische gegevens).
- 3*75 kg Massa van de medepassagiers
- 150 kg  Bestelde extra uitrusting voor het specifi ek geconfi gureerde voertuig
=  127 kg  Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. 
Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

 CAMPER VAN
  Belangrijke technische en juridische informatie over de 

voertuigcon� guratie en gegevens met betrekking tot het gewicht
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TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraBus 540 MQ 600 MQ 600 K 600 ME
BASIS UITVOERING

Chassis Fiat Fiat Fiat Fiat

Totale lengte (cm) 541 599 599 599

Breedte (buiten) (cm) 205 205 205 205

Breedte (binnen) (cm) 187 187 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 258 258 258 258

Hoogte (binnen) (cm) 190 190 190 190

Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.650 (2.518 - 2.783) 2.790 (2.651 - 2.930) 2.790 (2.651 - 2.930) 2.790 (2.651 - 2.930)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.300 3.300 3.300 3.300

Maximum resterend laadvermogen (kg) 330 185 185 185

Maximaal aanhangergewicht (kg) 2.500 2.500 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 345 403 403 403

Bandenmaat – – – –

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 3 3 5 3

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 5 5 7 5

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke 
massa van het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting 
(“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van de desbe-
treffende indeling. Het totale gewicht van de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische gegevens wordt aange-
geven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend 
en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde 
schommelingen tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden in de technische gegevens 
afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de 
werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de 
confi guratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven mini-
mum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na afl evering van een voertuig 
door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke 
voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nut-
tige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten om de confi guratie 
te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestelproces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische 
en juridische informatie over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op “confi gurator.weinsberg.com/be”.

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41513)

s s s s

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41515)

– o o o

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 54.510,00 € 56.300,00 € 58.370,00 € 57.670,00

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraBus 540 MQ 600 MQ 600 K 600 ME
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar

2 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel

4 4 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 4 4 4

Wanddikte bodem (mm) 25 25 25 25

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2 2 2

Bedmaat hefbed (cm) – – – –

Bedmaat hoogdak EasySlide (cm) – – – –

Bedmaat zitgroep (cm) 145 x 70 180 x 70 180 x 70 145 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70

Bedmaat achter (cm) 194 x 140/125 194 x 152/140 184 x 152/140; 
180 x 152/140 180 x 85; 200 x 85

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 90 90 90 90

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712D) 102 102 – 102

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712A) – – 80 –

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 75 95 95 75

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1 1 1

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraBus 600 DQ 600 MQH 630 ME 630 MEG
BASIS UITVOERING

Chassis Fiat Fiat Fiat Fiat

Totale lengte (cm) 599 599 636 636

Breedte (buiten) (cm) 205 205 205 205

Breedte (binnen) (cm) 187 187 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 282 312 258 282

Hoogte (binnen) (cm) 218 238 190 218

Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.910 (2.765 - 3.056) 2.920 (2.774 - 3.066) 2.900 (2.755 - 3.045) 3.030 (2.879 - 3.182)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500 3.500 3.500

Maximum resterend laadvermogen (kg) 265 255 271 141

Maximaal aanhangergewicht (kg) 3.000 2.500 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 403 403 403 403

Bandenmaat 205/75R16 – – –

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 5 5 3 3

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 5 5 5 5

[OUTLAW] 

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke 
massa van het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting 
(“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van de desbe-
treffende indeling. Het totale gewicht van de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische gegevens wordt aange-
geven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend 
en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde 
schommelingen tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden in de technische gegevens 
afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de 
werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de 
confi guratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven mini-
mum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na afl evering van een voertuig 
door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke 
voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nut-
tige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten om de confi guratie 
te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestelproces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische 
en juridische informatie over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op “confi gurator.weinsberg.com/be”.
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FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41515)

– s – –

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH28665, ABH28666)

– o s s

FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

s o o o

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 60.210,00 € 65.050,00 € 60.880,00 € 63.560,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

[OUTLAW] 

CaraBus 600 DQ 600 MQH 630 ME 630 MEG
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar

2 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel

4 4 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 6 4 3

Wanddikte bodem (mm) 25 25 25 25

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2 2 2

Bedmaat hefbed (cm) 176 x 130 – – –

Bedmaat hoogdak EasySlide (cm) – 200 x 130 – –

Bedmaat zitgroep (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 145 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70

Bedmaat achter (cm) 194 x 152/140 194 x 152/140 195 x 85; 200 x 85 170 x 193/206

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 90 90 90 90

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712D) 102 102 102 102

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712A) – – – –

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 95 95 95 75

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1 1 1

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
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STANDAARDUITRUSTING

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
202844 Besturing links

202852-01 Chassis uni-lak: wit
203718-01 Grill zwart, met verchroomde beugel
202853 Voorbumper korrelig, ongelakt grijs
152828 15" banden (Afhankelijk van de indeling)
152830 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH28707)

200176
Airconditioning cabine, handbediend incl. 
pollenfi lter en buitentemperatuurweergave

201862 Airbag bestuurder
200501 Airbag passagier

201952-01 In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
222884 Bekerhouder in middenconsole

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in WEINSBERG woonwereld design

200567 Cruisecontrol
202871 ESP
202872 Hill Holder (bergoprijhulp)
202873 ABS
202874 Elektrische wegrijvergrendeling
202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging
203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens
203756 Post collision braking systeem
222881 Zijwind assistent
201043 Reservewiel
202890 Brandstoftank 75 Liter 

202891
Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 
vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren

202892-02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)
202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar

202901-01 Dagrijverlichting in standaard koplampen
102333-03 Sjorogen in de bodem

Servicekleppen / Garagedeuren
102912 Serviceklep WC met magnetische houderfunctie aan carrosserie

552964-10 Grote variabele bergruimte achter

102914-05
Gasfl essenkast met ruimte voor 2 gasfl essen 
van 11 kg (Afhankelijk van de indeling)
Ramen / Dakramen / Ontluchting

102918 Ramen met veiligheidssluiting

102923-04
Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar 
(met insectenhor en verduistering)

102619-01 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)
102619-03 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter)

102921 2 ramen in deuren achter (Afhankelijk van de indeling)
102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102927-01 Koudebrug geoptimaliseerde isolatie
102927-03 Zijwand- en plafondisolatie in PE schuim

102928-03
Vloer in sandwich bouwwijze incl. EPS integraalisolatie, 
populier triplex en PVC vloerbedekking

102927-07 Zijwanden met beademingsactieve stofbespanning
102928-10 Getemperatuurde tussenbodem onder de dinette

Meubels / Oppervlaktes
552940-19 Meubeldecor: Tiberino
552941-07 Meubelbouw in volledig corpusbouwwijze met deuveltechniek
552941-12 Schuifl ades, volledig uittrekbaar en rolgevoerd
552942-01 Meubelkleppen in wit/zijwand decor

Wonen / Slapen
552960-07 Dinettezitbank met geïntegreerde verwarming
552962-02 EasyEntry tafel met vrije toegang tot dinette (wandconsole)
552960-09 Comfort functie voor dinettezitbank
552945-13 Schuimmatrassen met aluminium lattenbodem

552198-01
Ombouwmogelijkheid tot bed (noodbed: zitgroep met 
kussen, gedraaide bestuurdersstoel) (Opmerking: H169)

552335-01 Bekledingsstof keuze: TURIN (FIAT)
Keuken / Bad gedeelte

402985-06
Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische 
ontsteking en gedeelde glasafdekking (Afhankelijkheid: ABH28607)

402990
Energie effi ciënte compressor koelkast 95 Liter met 
12,8 Liter vriesvak en externe geluidsgeïsoleerde 
compressorunit (Afhankelijk van de indeling)

453505-10
Ergonomische toiletruimte met royale opberg-/
afl egvakken, geïntegreerde douche en uitneembaar 
douchegordijn, plafondhouder voor douchekop

453504 WC afvoertunnel met volledige bekleding
453508 Douchebak met duinzand optiek

453503-04 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar
Gas / Verwarming / Airco / Water

302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
352971 Kachel TRUMA Combi 4 (Afhankelijk van de indeling)

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-06 Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253524 Automatische koppel en ontkoppeling voor start- en opbouwaccu
253533 Electrische laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar

253526-06
LED bord control paneel met aanduiding 
voor alle belangrijke functies

252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

253534-04
LED-verlichting woongedeelte (uitzondering: 
entreeverlichting + bagageruimte)
Overige

953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties

953786
Afl evering bij dealer (incl. transport, rijklaar 
zetten, keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Consumentenprijs*

210014 FIAT pakket – WEINSBERG Campervans (24 kg)

200488
Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar

254,00

200633 Cabinestoelen draaibaar 303,00

200975-01
Originele FIAT captainchair 
stoelen met armsteunen

386,00

201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel 107,00

202133 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 72,00

202478 Stuur met bediening voor radio 109,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.231,00

Pakketprijs 1.144,00

Voordeel 87,00

Consumentenprijs*

210046 Styling pakket Black (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

202139 Schijnwerpers met zwart kader 31,00

203718 Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte 
balk incl. verchroomde sierelementen 133,00

203720 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend) 76,00

203723 Full-LED-voorverlichting 
(dimlicht, grootlicht en knipperlicht) 1.210,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.797,00

Pakketprijs 1.998,00

Voordeel 799,00

Consumentenprijs*

210047 Styling pakket Alu (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

203721 Inleg onderbumper aluminium optiek 76,00

203723 Full-LED-voorverlichting 
(dimlicht, grootlicht en knipperlicht) 1.210,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.633,00

Pakketprijs 1.815,00

Voordeel 818,00

Consumentenprijs*

210040 Styling pakket I (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.347,00

Pakketprijs 900,00

Voordeel 447,00

Consumentenprijs*

214130 Pakket WEINSBERG SMART (14 kg – 16 kg)

101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 698,00

250599 Radio voorbereiding incl. 
2 luidsprekers in woongedeelte 274,00

353759 TRUMA iNetX verwarmingspaneel 847,00

452718-01 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 440,00

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine 832,00

551834 Combi rollo met hor en verduistering 
op de deuren achterin 174,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Optie 551834 (rollos aan de openslaande 
deuren achterin) is niet verkrijgbaar 
bij de 630 MEG OUTLAW

Totaalprijs bij individuele opties 3.484,00

Pakketprijs 1.612,00

Voordeel 1.872,00

PAKKETTEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Consumentenprijs*

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

252143 Radio met DAB+, All-in One 
navigatiesysteem en campingsoftware 1.927,00

252715 Headup display 1.135,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.871,00

Pakketprijs 2.654,00

Voordeel 1.217,00

Consumentenprijs*

214145 Bike Pack voor 1 motorfi ets (49 kg)

102782 Oprijplaat opklapbaar incl. 
transporthouder in het voertuig 371,00

102783 Motorfi etshouder voor 1 motor 489,00

102784 Airlinerails in het midden incl. 3 fi ttings 110,00

102785 Ribbelplaat voor garagevloer 533,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.503,00

Pakketprijs 905,00

Voordeel 598,00
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Consumentenprijs*

210093 TV-pakket 21,5" – Oyster 80 (22 kg)

252405-01
TV-houder (montage in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

418,00

252438-01
Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 21,5" SMART TV

4.796,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.315,00

Pakketprijs 4.093,00

Voordeel 1.222,00

Consumentenprijs*

221013 Arctic Pakket (1 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

203734 Verwarmde voorruit 230,00

203808
All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers 
en Campervans’s met betere effi ciëntsklasse.

426,00

Totaalprijs bij individuele opties 970,00

Pakketprijs 930,00

Voordeel 40,00

Consumentenprijs*

210092 TV-pakket 24" – Oyster 80 (22 kg)

252405-01
TV-houder (montage in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

418,00

252439-01
Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 24" SMART TV

4.831,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.350,00

Pakketprijs 4.103,00

Voordeel 1.247,00

Consumentenprijs*

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Voordeel 66,00

PAKKETTEN

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Consumentenprijs*

210018 Care Drive pakket FIAT (2 kg)

202150 Bandendruk sensoren 279,00

202710 Veiligheidspakket FIAT 975,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.254,00

Pakketprijs 1.154,00

Voordeel 100,00

Consumentenprijs*

214137 Functie pakket (5 kg)

402496 Keuken werkblad met opklapbare 
verlenging en 2 tashouders 214,00

452495 Klapbare kledingstang in badkamer aan 
het plafond en 2 kledinghaken 53,00

552130 Draaibare tafel (enkel, zonder gastenbed) 208,00

Totaalprijs bij individuele opties 475,00

Pakketprijs 325,00

Voordeel 150,00

Consumentenprijs*

214138 Voltage pakket (1 kg)

102497 Regengoot boven de schuifdeur 
met LED verlichting 278,00

250072-02 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk) 107,00

250072-04 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk) 107,00

251949-07 USB contactdoos in keuken (1 stuk) 67,00

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) 67,00

252498 Ambiënteverlichting in woongedeelte / badkamer 399,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.025,00

Pakketprijs 666,00

Voordeel 359,00
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 54
0 

MQ

60
0 

MQ

60
0 

K

60
0 

ME

60
0 

DQ

60
0 

MQ
H

63
0 

ME

63
0 

ME
G

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.300 kg chassis

203017-99
FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41513)

- s s s s – – – –

203018-99
FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28657)

- 803,00 o o o o – – – –

3.500 kg light chassis

203021-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41515)

- 661,00 – o o o – – – –

203025-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41515)

- – – – – – s – –

203022-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28661, ABH28662)

- 1.464,00 o o o o – – – –

203026-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28665, ABH28666)

- 803,00 – – – – – o s s

203024-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28669, ABH28670)

- 4.413,00 – o o o – – – –

203028-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28669, ABH28670)

- 3.752,00 – – – – – o – –

204025
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28669, ABH28670)

- 2.512,00 – – – – o – – –

203110
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28669, ABH28670)

- 2.949,00 – – – – – – o –

3.500 kg MAXI chassis

203032-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 1.901,00 – o o o – – – –

203029-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 1.241,00 – – – – s o – –

203105
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 437,00 – – – – – – o o

203031-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28679, ABH28680, ABH28673)

40 4.189,00 – – – – – o – –

204024
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28679, ABH28680, ABH28673)

40 2.949,00 – – – – o – – –

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
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203111
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28679, ABH28680, ABH28673)

40 3.386,00 – – – – – – o o

4.000 kg chassis

203112
FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28683, ABH28684, ABH28673)

40 4.352,00 – – – – – – o o

Heavy duty chassis

204027
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro VI HD 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28687, ABH28688, ABH28673)

40 254,00 – – – – o – – –

Aandrijving

202711 9 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheid: ABH28673) 18 3.751,00 o o o o o o o o

Toegestane maximum massa

952791 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine 
van 4 naar 3 personen (Afhankelijkheid: ABH28691) - – – – – – – – o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

201199 Spatlappen voor (Afhankelijkheid: ABH35406, ABH28693) 1 90,00 o o o o – – – –

201198 Spatlappen achter (Afhankelijkheid: ABH35408, ABH28693) 2 90,00 o o o o – – – –

202766 Schroefveerset achteras (optimalisering chassis) (ABH28695) 10 494,00 o o o o o o o o

202060
2-kanaals luchtvering voor achteras met compressor ter 
verbetering van het rijcomfort alsmede de instelbare 
hoogte van het voertuig. (Afhankelijkheid: ABH28697)

25 1.723,00 o o o o o o o o

Lak

200601-02 Chassis in metallic-lak: fer grijs 2 1.007,00 o o o o o o o o

200601-06 Chassis in metallic-lak: zwart 2 1.007,00 o o o o o o o o

200601-09 Chassis in metallic-lak: artense grey 2 1.007,00 o o o o o o o o

203794-02 Chassis in speciale lak: Lanzarote Grey 2 727,00 o o o o o o o o

203794-01 Chassis in speciale lak: campovolo grijs 2 727,00 o o o o o o o o

202860 Verhoogd dak-lak: wit - – – – – – s – –

102058 Verhoogd dak-lak: in gekozen voertuigkleur (Afhankelijkheid: ABH28699) - 4.936,00 – – – – – o – –

102691 Verhoogd dak-lak: campovolo grijs (Afhankelijkheid: ABH28701) - 363,00 – – – – – o – –

201788
210040, 
210046, 
210047

Voorbumper voertuig kleur gelakt 1 498,00 o o o o o o o o

Banden

202132

202711, 
203029-99, 

204024, 
204027, 

203032-99, 
203031-99, 

203105, 
203111, 
203112

16" banden 10 303,00 o o o o s o o o

203808 221013 All weather banden. Geschikt voor alle seizoenen, speciaal ontworpen 
voor campers en Camper Vans’s met betere effi ciëntsklasse. - 426,00 o o o o o o o o
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201815
210040, 
210046, 
210047

Lichtmetalen velgen voor standaard banden 
(Afhankelijkheid: ABH28710, ABH28709)

- 849,00 o o o o o o o o

Binnen

201686
Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs 
t.o.v. airconditioning handmatig)

- 472,00 o o o o o o o o

201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 219,00 o o o o o o o o

203730 Dashboard met techno design (alu) - 109,00 o o o o o o o o

202392
Stoelverwarming voor bestuurders- en 
passagiersstoel (Afhankelijkheid: ABH28713)

1 780,00 o o o o o o o o

201074 Voetmatten set in de cabine in WEINSBERG design 2 99,00 o o o o o o o o

203734 221013 Verwarmde voorruit 1 230,00 o o o o o o o o

550592 Isolatiemattenset ramen cabine (binnen) 2 168,00 o o o o o o o o

Assistentsystemen

201787 221013 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 109,00 o o o o o o o o

201062 Parkeersensoren achter 1 461,00 o o o o o o o o

202762 Tegenverkeer en rijbaanassistent (Afhankelijkheid: ABH35410) - 666,00 o o o o o o o o

202150 210018 Bandendruk sensoren 1 279,00 o o o o o o o o

202710 210018
Veiligheidspakket FIAT (bestaand uit noodremassistent, 
rijbaanassistent met verkeersbordenherkenning en 
blind spot assist, regen- en lichtsensor)

1 975,00 o o o o o o o o

203729 Elektrische parkeerrem -9 595,00 o o o o o o o o

Verlichting / Techniek

200178-01 Mistschijnwerpers met bochtverlichting 2 193,00 o o o o o o o o

202712 Brandstoftank 90 Liter 13 103,00 o o o o o o o o

203731 Keyless (Entry&Go) (Afhankelijkheid: ABH28715) 1 730,00 o o o o o – o o

201609 Buitenspiegels electrisch inklapbaar (Afhankelijkheid: ABH28717) 1 205,00 o o o o o o o o

203723
210046, 
210047

Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en 
knipperlicht) (Afhankelijkheid: ABH28705, ABH28719) - 1.210,00 o o o o o o o o

202137 203723 LED dagrijverlichting (Afhankelijkheid: ABH35412) - 363,00 o o o o o o o o

252161 Leeslampen in cabine - 129,00 o o o o o o o o

201165 Anti diefstalblokkering deuren (Dead-locking) 
(Afhankelijkheid: ABH28721) - 182,00 o o o o o o o o

202416 Alarmsysteem FIAT incl. 2 sleutels met 
afstandsbediening (Afhankelijkheid: ABH35414) 3 308,00 o o o o o o o o

203732 221013 230 V contactdoos in de cabine - 205,00 o o o o o o o o

Multimedia / Navigatie

203727 Inductie oplaadstation (Afhankelijkheid: ABH35418) - 265,00 o o o o o o o o

203725 Virtuele cockpit - 593,00 o o o o o o o o

Transportsystemen

201041 Trekhaak, vast 25 1.211,00 o o o o o o o o

202061 Trekhaak, afneembare kogel 19 1.303,00 o o o o o o o o

203933 Voorbereiding voor trekhaak - 267,00 o o o o o o o o

100597 Fietsendrager achterzijde, 2 fi etsen, 
max. belastbaar tot 35 kg (Opmerking: H157) 14 676,00 o o o o o o o o
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102714
Fietsendrager THULE Veloslide incl. montagerails 
(Afhankelijkheid: ABH28731)

21 1.013,00 – – – – – – – o

102782 214145 Oprijplaat opklapbaar incl. transporthouder in het voertuig 8 371,00 – – – – – – – o

102783 214145 Motorfi etshouder voor 1 motor (Afhankelijkheid: ABH28731) 24 489,00 – – – – – – – o

102783-01 Motorfi etshouder voor 1 motor (Afhankelijkheid: ABH28733) 24 489,00 – – – – – – – o

102784 214145 Airlinerails in het midden incl. 3 fi ttings 2 110,00 – – – – – – – o

102785 214145 Ribbelplaat voor garagevloer 15 533,00 – – – – – – – o

Deuren

102577-01
Multifunctionele tas in WEINSBERG design als 
uitbreiding op de voorzijde van het keukenblok

- 90,00 o o o o o o o o

102064 Hordeur 4 541,00 o o o o o o o o

101080 214130 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 7 698,00 o o o o o o o o

103745 Soft close voor schuifdeur (elektrische sluithulp) 2 934,00 o o o o o o o o

Servicekleppen / Garagedeuren

Achterin

102914-06 Gasfl essenkast met ruimte voor 2 gasfl essen van 5 kg - – – s – – – – –

102914-07 Gasfl essenkast met ruimte voor 1 gasfl es van 5 kg - – – – – – – – s

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102323 Ingelegde ramen SEITZ S7P - 1.031,00 o o o o o o o o

103577 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30868, 
ABH28737, ABH28735, Opmerking: H148,H151,H168) 136 5.429,00 o o o o – – o –

103594 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30868, 
ABH28737, ABH28735, Opmerking: H148,H151,H168) 137 5.570,00 o o o o – – o –

104115 WEINSBERG Hefdak Lava Grau (Afhankelijkheid: ABH30868, 
ABH28737, ABH28735, Opmerking: H148,H151,H168) 136 6.190,00 o o o o – – o –

104117 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30868, 
ABH28737, ABH28735, Opmerking: H148,H151,H168) 137 6.333,00 o o o o – – o –

Voorin

103586 Panorama-venster voorin (Afhankelijkheid: ABH28741) -12 1.804,00 o o o o – – o –

553744
EasySpace-uitbreiding: cabine-uitbreiding met doorlopende 
opbergkasten (zoals bij uitvoering met panoramavenster), 
zonder panoramavenster (Afhankelijkheid: ABH28743)

-12 687,00 o o o o – – o –

100750-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor) 8 518,00 o o o o o – o o

In het midden

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, 
helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH28745) 3 207,00 – o o o o – o o

102690 Hef-kiep dakraam voor en achter i.p.v. dakramen helder 
glas in het verhoogd dak (Afhankelijkheid: ABH28747) 9 1.041,00 – – – – – o – –

Achterin

100750-03 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en 
verduistering, (achter) (Afhankelijkheid: ABH28749) 8 518,00 – o o o o – o o

102689 Panoramadak en openslaand raam in verhoogd dak, (achter) 15 1.210,00 – – – – – o – –

101981-01 Openslaand raam (afmeting ontbreekt), achter 
rechts (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 – o – o o o o –

101981-02 Openslaand raam, achter links (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 o o – o o o o –
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102436 2 ramen in deuren achter (met insectenhor en verduistering) 10 502,00 – – – – – – – o

Toiletruimte

101666-08 Openslaand raam met insectenhor en verduistering, toiletruimte 6 320,00 o o o o o o o o

Materialen / Voertuigdesign

Materialen

102926-02 GFK hoogdak, geïsoleerd - – – – – – s – –

Wonen / Slapen

Wonen

552348 Zitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28592, ABH28593, ABH28751) 1 361,00 o o o o o o o o

552347 Enkelzitjes voor achterzitbank uittrekbaar 
(Afhankelijkheid: ABH28598, ABH28597, ABH28753) 25 1.943,00 o o o o o o o o

552247-01 ISO-Fix systeem voor standaard zitbank, te gebruiken 
voor 1 kinderstoeltje (Afhankelijkheid: ABH28601) 5 278,00 o o o o o o o o

552247 552347 ISO-Fix systeem voor twee kinderzitjes 
(Afhankelijkheid: ABH28603, ABH28755) 5 278,00 o o o o o o o o

552601 Extra stoffen kledingkast onder bed achterin (ook 
als kennel voor hond te gebruiken) 4 232,00 o o – – o o – –

Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 500,00 o o o o o o o –

552046 Extra slaapplaats dwars - 'gastenbed' (incl. draaibare 
tafel) (Afhankelijkheid: ABH28605) 8 318,00 o o o o o o o o

552223 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 200,00 – – – o – – o –

552763 Extra bed garage achterin (Afhankelijkheid: ABH28757) 26 455,00 – – – – – – – o

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-15 Bekledingsstof keuze: ALU - o o o o o o o o

552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o o o o o o o

552188-06 Bekledingsstof keuze: SZECHUAN - 430,00 o o o o o o o o

552188-07 Bekledingsstof keuze FIFTY SHADES (Kunstleder) - 430,00 o o o o o o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o o o o o o o

550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o o o o o o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o o o o o o o

550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o o o o o o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o o o o o o o

550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o o o o o o o

Keuken / Bad gedeelte

Keukengedeelte

402988 Energie effi ciënte compressor koelkast 75 Liter met 10,2 Liter 
vriesvak en externe geluidsgeïsoleerde compressorunit - s – – s – – – s

402602 Compressorkoelkast 150 Liter (incl. 30 Liter vriesvak), 
met externe  compressor unit met geluidsdemper 18 885,00 – o o – o o o –

401940 Multifunctionele keukenachterpaneel 5 94,00 – o o – o o o o

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES



18 Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 48
Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 54
0 

MQ

60
0 

MQ

60
0 

K

60
0 

ME

60
0 

DQ

60
0 

MQ
H

63
0 

ME

63
0 

ME
G

552624 Schot in kunstleer bij het keukenblok 2 194,00 o o o o o o o o

Bad / Douche gedeelte

452678
Douche achterin (uitneembare douchekop bij bed 
achterin, voor achtervleugeldeur rechts)

6 314,00 – – – – – – – o

453608 Douche inleg voor douchebak 3 85,00 o o o o o o o o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 389,00 o o o o o o o –

301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 521,00 o o o o o o o –

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfl es) (Afhankelijkheid: ABH28759) - 200,00 o o o o o o o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o o o o o o o

302494 Gasmelder - 146,00 o o o o o o o o

Verwarming / Airco

351166 Kachel TRUMA Combi 6 14 402,00 o o o o o s s –

351274 Kachel TRUMA Combi E (Afhankelijkheid: ABH28761) 1 859,00 o o o o o o o –

351231 Diesel standkachel TRUMA Combi 6 D (Afhankelijkheid: ABH28763) 16 1.200,00 o o o o o o o s

352230 Kachel TRUMA Combi 6 D + E (Afhankelijkheid: ABH28763) 17 2.404,00 o o o o o o o –

352379 Kachel TRUMA Combi 6 D + E (Afhankelijkheid: ABH28763) 1 1.279,00 – – – – – – – o

351932 WEBASTO Thermotop C bijverwarming 6 1.149,00 o o o o o o o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o o o o o o o

353759 214130 TRUMA iNetX verwarmingspaneel - 847,00 o o o o o o o o

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o o o o o o o

553746 Dakairco DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhankelijkheid: 
ABH28766, ABH28765, Opmerking: H145) 29 2.846,00 o o o o o o o o

Water

452718-01 214130 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o o o o o o o

253800 Aftapkraan voor vuil water met camera 
(Camper Vans) (Afhankelijkheid: ABH28769) 2 593,00 o o o o o o o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

251948 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie 2 119,00 o o o o o o o o

251248 Extra AGM boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28613) 24 483,00 o o o o o o o o

253747 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu 
(Afhankelijkheid: ABH28615, ABH28613) -8 1.321,00 o o o o o o o o

253748 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28617, ABH28618, ABH28613) 12 1.561,00 o o o o o o o o

253802 Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheid: ABH28741) 9 1.200,00 o o o o o – o o

253576 Laadstation voor inductief laden (Afhankelijkheid: ABH41517) - 147,00 o o o o – – o –

Multimedia

252439-01 210092 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 24" SMART TV 
(Afhankelijkheid: ABH28773, ABH28774, Opmerking: H145) 21 4.831,00 o o o o o o o o

252438-01 210093 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 21,5" SMART TV 
(Afhankelijkheid: ABH28773, ABH28777, Opmerking: H145) 21 4.796,00 o o o o o o o o
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252822
24" TV in plaats van 21,5" TV (alleen mogelijk i.c.m. starterpakket) 
(Afhankelijkheid: ABH28625)

2 72,00 o o o o o o o o

252445-02
24" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28779, ABH28627)

3 1.321,00 o o o o – – o o

252444-02
21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28781, ABH28627)

3 1.269,00 o o o o o o o o

252448-01
21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
slaapgedeelte (Afhankelijkheid: ABH28637)

3 1.269,00 o o – o o o o o

252479
210092, 
210093, 
251261

Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o o o o o o o

252405-01

210092, 
210093, 

252444-02, 
252445-02

TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos - 418,00 o o o o o o o o

251261 252448-01 TV-houder (montage in slaapedeelte) 
incl. combi contactdoos (Afhankelijkheid: ABH28641) 3 229,00 o o – o o o o o

Zekerheid

252698 114580
velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 282,00 o o o o o o o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH28643) - 434,00 o o o o o o o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 
(Afhankelijkheid: ABH28645) - 270,00 o o o o o o o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501646-01 Luifel 325 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 28 1.294,00 o – – – – – – –

501646-02 Luifel 350 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 28 1.294,00 – – – – o o – –

501646-03 Luifel 375 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 31 1.294,00 – o o o – – – –

501646-04 Luifel 400 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 31 1.294,00 – – – – – – o o

Opties

952757 Campingset (twee campingstoelen, een campingtafel en zonnescherm) 11 304,00 o o o o o o o o

952758 THULE levelers 2 50,00 o o o o o o o o

952823 214130 MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o o o o o o o

953757-01 214130 silwyREADY - 104,00 o o o o o o o o

 CAMPER VAN
 CaraBus
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES
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TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraTour 540 MQ 600 MQ 600 K 600 ME
BASIS UITVOERING

Chassis Fiat Fiat Fiat Fiat

Totale lengte (cm) 541 599 599 599

Breedte (buiten) (cm) 205 205 205 205

Breedte (binnen) (cm) 187 187 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 258 258 258 258

Hoogte (binnen) (cm) 190 190 190 190

Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.650 (2.518 - 2.783) 2.790 (2.651 - 2.930) 2.790 (2.651 - 2.930) 2.790 (2.651 - 2.930)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.300 3.300 3.300 3.300

Maximum resterend laadvermogen (kg) 330 185 185 185

Maximaal aanhangergewicht (kg) 2.500 2.500 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 345 403 403 403

Bandenmaat – – – –

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 3 3 5 3

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke 
massa van het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting 
(“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van de desbe-
treffende indeling. Het totale gewicht van de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische gegevens wordt aange-
geven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend 
en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde 
schommelingen tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden in de technische gegevens 
afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de 
werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de 
confi guratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven mini-
mum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na afl evering van een voertuig 
door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke 
voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nut-
tige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten om de confi guratie 
te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestelproces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische 
en juridische informatie over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op “confi gurator.weinsberg.com/be”.

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41513)

s s s s

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41515)

– o o o

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 54.980,00 € 56.850,00 € 58.850,00 € 58.230,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraTour 540 MQ 600 MQ 600 K 600 ME

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 5 5 7 5

Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar

2 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel

4 4 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 4 4 4

Wanddikte bodem (mm) 25 25 25 25

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2 2 2

Bedmaat zitgroep (cm) 145 x 70 180 x 70 180 x 70 145 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70

Bedmaat achter (cm) 194 x 140/125 194 x 152/140 184 x 152/140; 
180 x 152/140 180 x 85; 200 x 85

Bedmaat hefbed (cm) – – – –

Bedmaat hoogdak EasySlide (cm) – – – –

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 90 90 90 90

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712D) 102 102 – 102

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712A) – – 80 –

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 75 95 95 75

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1 1 1

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
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TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraTour 600 DQ 600 MQH 630 ME 630 MEG
BASIS UITVOERING

Chassis Fiat Fiat Fiat Fiat

Totale lengte (cm) 599 599 636 636

Breedte (buiten) (cm) 205 205 205 205

Breedte (binnen) (cm) 187 187 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 282 312 258 282

Hoogte (binnen) (cm) 218 238 190 218

Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140) 2.910 (2.765 - 3.056) 2.920 (2.774 - 3.066) 2.900 (2.755 - 3.045) 3.030 (2.879 - 3.182)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500 3.500 3.500

Maximum resterend laadvermogen (kg) 265 255 271 141

Maximaal aanhangergewicht (kg) 3.000 2.500 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 403 403 403 403

Bandenmaat 205/75R16 – – –

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4 4

[OUTLAW] 

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en confi gureert, moet u er rekening mee houden dat de installatie van extra uitrusting af fabriek de feitelijke 
massa van het voertuig vermeerdert en het laadvermogen vermindert. Het op de volgende pagina’s vermelde gewicht van de extra uitrusting 
(“pakketten”, “uitrustingskenmerken” en “opties”) komt overeen met het extra gewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van de desbe-
treffende indeling. Het totale gewicht van de geconfi gureerde extra uitrusting, zoals door de fabrikant in de technische gegevens wordt aange-
geven, mag de vastgelegde maximale massa van de extra uitrusting niet overschrijden. Dit is een waarde die voor elke indeling wordt berekend 
en waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant de maximaal beschikbare massa voor de af fabriek ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde “rijklaar gewicht” is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde 
schommelingen tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden in de technische gegevens 
afzonderlijk vermeld achter de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de 
werkelijke massa van uw voertuig en bijgevolg ook op de maximale massa van extra uitrusting, moet u hiermee zeker rekening houden bij de 
confi guratie van uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale massa van extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven mini-
mum laadvermogen voor bagage en andere accessoires daadwerkelijk beschikbaar is voor het laadvermogen na afl evering van een voertuig 
door de fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke 
voertuigmassa en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelijkheid is om de toegelaten passagiers en de minimale nut-
tige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten om de confi guratie 
te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie voor uw voertuig en het respectieve bestelproces niet worden voortgezet. Gedetailleerde technische 
en juridische informatie over het onderwerp “voertuiggewichten” kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op “confi gurator.weinsberg.com/be”.

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH41515)

– s – –

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH28789, ABH28790)

– o s s

FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System incl. 
slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final (103 kW/140 pk) 
(Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

s o o o

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 60.820,00 € 65.660,00 € 61.490,00 € 64.130,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

[OUTLAW] 

CaraTour 600 DQ 600 MQH 630 ME 630 MEG

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 5 5 3 3

Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerking: H142) 5 5 5 5

Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar

2 2 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel 4 4 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 6 4 3

Wanddikte bodem (mm) 25 25 25 25

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2 2 2

Bedmaat zitgroep (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 145 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 180 x 70 180 x 70 180 x 70

Bedmaat achter (cm) 194 x 152/140 194 x 152/140 195 x 85; 200 x 85 170 x 193/206

Bedmaat hefbed (cm) 176 x 130 – – –

Bedmaat hoogdak EasySlide (cm) – 200 x 130 – –

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 90 90 90 90

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712D) 102 102 102 102

Vers watertank (volume in liter) (Opmerking: H711A,H712A) – – – –

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 95 95 95 75

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1 1 1

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
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Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
202826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
202844 Besturing links

202852-01 Chassis uni-lak: wit
203718-01 Grill zwart, met verchroomde beugel
202853 Voorbumper korrelig, ongelakt grijs
152828 15" banden (Afhankelijk van de indeling)
152830 Stalen velgen (Afhankelijkheid: ABH28707)

200176
Airconditioning cabine, handbediend incl. 
pollenfi lter en buitentemperatuurweergave

201862 Airbag bestuurder
200501 Airbag passagier

201952-01 In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
222884 Bekerhouder in middenconsole

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in WEINSBERG woonwereld design

200567 Cruisecontrol
202871 ESP
202872 Hill Holder (bergoprijhulp)
202873 ABS
202874 Elektrische wegrijvergrendeling
202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging
203755 Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens
203756 Post collision braking systeem
222881 Zijwind assistent
201043 Reservewiel
202890 Brandstoftank 75 Liter 

202891
Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 
vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren

202892-02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)
202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar

202901-01 Dagrijverlichting in standaard koplampen
102333-03 Sjorogen in de bodem

Servicekleppen / Garagedeuren
102912 Serviceklep WC met magnetische houderfunctie aan carrosserie

102914-05
Gasfl essenkast met ruimte voor 2 gasfl essen 
van 11 kg (Afhankelijk van de indeling)

552964-10 Grote variabele bergruimte achter
Ramen / Dakramen / Ontluchting

102918 Ramen met veiligheidssluiting

102923-04
Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 
insectenhor en verduistering)

102619-01 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)
102619-03 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter)

102921 2 ramen in deuren achter (Afhankelijk van de indeling)
102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102927-01 Koudebrug geoptimaliseerde isolatie
102927-03 Zijwand- en plafondisolatie in PE schuim

102928-03
Vloer in sandwich bouwwijze incl. EPS integraalisolatie, 
populier triplex en PVC vloerbedekking

102927-07 Zijwanden met beademingsactieve stofbespanning
102928-10 Getemperatuurde tussenbodem onder de dinette

Meubels / Oppervlaktes
552940-26 Meubeldecor: CPL - Aludecor
552941-07 Meubelbouw in volledig corpusbouwwijze met deuveltechniek
552941-12 Schuifl ades, volledig uittrekbaar en rolgevoerd

Wonen / Slapen
552960-07 Dinettezitbank met geïntegreerde verwarming
552962-02 EasyEntry tafel met vrije toegang tot dinette (wandconsole)
552960-09 Comfort functie voor dinettezitbank
552945-13 Schuimmatrassen met aluminium lattenbodem

552198-01
Ombouwmogelijkheid tot bed (noodbed: zitgroep met 
kussen, gedraaide bestuurdersstoel) (Opmerking: H169)

552335-01 Bekledingsstof keuze: TURIN (FIAT)
Keuken / Bad gedeelte

402985-06
Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische 
ontsteking en gedeelde glasafdekking (Afhankelijkheid: ABH28607)

402990
Energie effi ciënte compressor koelkast 95 Liter met 
12,8 Liter vriesvak en externe geluidsgeïsoleerde 
compressorunit (Afhankelijk van de indeling)

453505-10
Ergonomische toiletruimte met royale opberg-/
afl egvakken, geïntegreerde douche en uitneembaar 
douchegordijn, plafondhouder voor douchekop

453504 WC afvoertunnel met volledige bekleding
453508 Douchebak met duinzand optiek

453503-04 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar
Gas / Verwarming / Airco / Water

302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
352971 Kachel TRUMA Combi 4 (Afhankelijk van de indeling)

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-06 Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253524 Automatische koppel en ontkoppeling voor start- en opbouwaccu
253533 Electrische laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar

253526-06
LED bord control paneel met aanduiding 
voor alle belangrijke functies

252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

253534-04
LED-verlichting woongedeelte (uitzondering: 
entreeverlichting + bagageruimte)
Overige

953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties

953786
Afl evering bij dealer (incl. transport, rijklaar 
zetten, keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

STANDAARDUITRUSTING

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

PAKKETTEN

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Consumentenprijs*

210014 FIAT pakket – WEINSBERG Campervans (24 kg)

200488
Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar

254,00

200633 Cabinestoelen draaibaar 303,00

200975-01
Originele FIAT captainchair 
stoelen met armsteunen

386,00

201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel 107,00

202133 Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen 72,00

202478 Stuur met bediening voor radio 109,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.231,00

Pakketprijs 1.144,00

Voordeel 87,00

Consumentenprijs*

214130 Pakket WEINSBERG SMART (14 kg – 16 kg)

101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 698,00

250599 Radio voorbereiding incl. 
2 luidsprekers in woongedeelte 274,00

353759 TRUMA iNetX verwarmingspaneel 847,00

452718-01 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 440,00

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine 832,00

551834 Combi rollo met hor en verduistering 
op de deuren achterin 174,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Optie 551834 (rollos aan de openslaande 
deuren achterin) is niet verkrijgbaar 
bij de 630 MEG OUTLAW

Totaalprijs bij individuele opties 3.484,00

Pakketprijs 1.612,00

Voordeel 1.872,00

Consumentenprijs*

210006 Media pakket (4 kg)

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 809,00

252143 Radio met DAB+, All-in One 
navigatiesysteem en campingsoftware 1.927,00

252715 Headup display 1.135,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.871,00

Pakketprijs 2.654,00

Voordeel 1.217,00

Consumentenprijs*

214145 Bike Pack voor 1 motorfi ets (49 kg)

102782 Oprijplaat opklapbaar incl. 
transporthouder in het voertuig 371,00

102783 Motorfi etshouder voor 1 motor 489,00

102784 Airlinerails in het midden incl. 3 fi ttings 110,00

102785 Ribbelplaat voor garagevloer 533,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.503,00

Pakketprijs 905,00

Voordeel 598,00

Consumentenprijs*

210046 Styling pakket Black (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

202139 Schijnwerpers met zwart kader 31,00

203718 Grill, zwart glanzend, met glanzend zwarte 
balk incl. verchroomde sierelementen 133,00

203720 Inleg onderbumper piano black (zwart glanzend) 76,00

203723 Full-LED-voorverlichting 
(dimlicht, grootlicht en knipperlicht) 1.210,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.797,00

Pakketprijs 1.998,00

Voordeel 799,00

Consumentenprijs*

210047 Styling pakket Alu (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

203721 Inleg onderbumper aluminium optiek 76,00

203723 Full-LED-voorverlichting 
(dimlicht, grootlicht en knipperlicht) 1.210,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.633,00

Pakketprijs 1.815,00

Voordeel 818,00

Consumentenprijs*

210040 Styling pakket I (1 kg)

201788 Voorbumper voertuig kleur gelakt 498,00

201815 Lichtmetalen velgen voor standaard banden  849,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.347,00

Pakketprijs 900,00

Voordeel 447,00
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

PAKKETTEN

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
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Consumentenprijs*

210093 TV-pakket 21,5" – Oyster 80 (22 kg)

252405-01
TV-houder (montage in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

418,00

252438-01
Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 21,5" SMART TV

4.796,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.315,00

Pakketprijs 4.093,00

Voordeel 1.222,00

Consumentenprijs*

210092 TV-pakket 24" – Oyster 80 (22 kg)

252405-01
TV-houder (montage in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

418,00

252439-01
Compleet antennesysteem Oyster 80 
premium twin incl. 24" SMART TV

4.831,00

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 101,00

Als deze optie is geselecteerd, zal het 
voertuig met ca. 11 cm hoger worden

Totaalprijs bij individuele opties 5.350,00

Pakketprijs 4.103,00

Voordeel 1.247,00

Consumentenprijs*

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Voordeel 66,00

Consumentenprijs*

214137 Functie pakket (5 kg)

402496 Keuken werkblad met opklapbare 
verlenging en 2 tashouders 214,00

452495 Klapbare kledingstang in badkamer aan 
het plafond en 2 kledinghaken 53,00

552130 Draaibare tafel (enkel, zonder gastenbed) 208,00

Totaalprijs bij individuele opties 475,00

Pakketprijs 325,00

Voordeel 150,00

Consumentenprijs*

214138 Voltage pakket (1 kg)

102497 Regengoot boven de schuifdeur 
met LED verlichting 278,00

250072-02 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk) 107,00

250072-04 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk) 107,00

251949-07 USB contactdoos in keuken (1 stuk) 67,00

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) 67,00

252498 Ambiënteverlichting in woongedeelte / badkamer 399,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.025,00

Pakketprijs 666,00

Voordeel 359,00

Consumentenprijs*

221013 Arctic Pakket (1 kg)

201787 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp 109,00

203732 230 V contactdoos in de cabine 205,00

203734 Verwarmde voorruit 230,00

203808
All weather banden. Geschikt voor alle 
seizoenen, speciaal ontworpen voor campers 
en Campervans’s met betere effi ciëntsklasse.

426,00

Totaalprijs bij individuele opties 970,00

Pakketprijs 930,00

Voordeel 40,00

Consumentenprijs*

210018 Care Drive pakket FIAT (2 kg)

202150 Bandendruk sensoren 279,00

202710 Veiligheidspakket FIAT 975,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.254,00

Pakketprijs 1.154,00

Voordeel 100,00
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Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.300 kg chassis

203017-99
FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41513)

- s s s s – – – –

203018-99
FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28783)

- 803,00 o o o o – – – –

3.500 kg light chassis

203021-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41515)

- 661,00 – o o o – – – –

203025-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; 
Euro 6d-Final (88 kW/120 pk) (Afhankelijkheid: ABH41515)

- – – – – – s – –

203022-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28785, ABH28786)

- 1.464,00 o o o o – – – –

203026-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28789, ABH28790)

- 803,00 – – – – – o s s

203024-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28793, ABH28794)

- 4.413,00 – o o o – – – –

203028-99
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28793, ABH28794)

- 3.752,00 – – – – – o – –

204025
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28793, ABH28794)

- 2.512,00 – – – – o – – –

203110
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28793, ABH28794)

- 2.949,00 – – – – – – o –

3.500 kg MAXI chassis

203032-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 1.901,00 – o o o – – – –

203029-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 1.241,00 – – – – s o – –

203105
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28674, ABH28675, ABH28673)

40 437,00 – – – – – – o o

203034-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28797, ABH28798, ABH28673)

40 4.850,00 – o o o – – – –

203031-99
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28797, ABH28798, ABH28673)

40 4.189,00 – – – – – o – –

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be



28 Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 48
Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 54
0 

MQ

60
0 

MQ

60
0 

K

60
0 

ME

60
0 

DQ

60
0 

MQ
H

63
0 

ME

63
0 

ME
G

204024
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28797, ABH28798, ABH28673)

40 2.949,00 – – – – o – – –

203111
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28797, ABH28798, ABH28673)

40 3.386,00 – – – – – – o o

4.000 kg chassis

203112
FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro 6d-Final 
(132 kW/180 pk) (Afhankelijkheid: ABH28801, ABH28802, ABH28673)

40 4.352,00 – – – – – – o o

Heavy duty chassis

204027
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet met Start-Stop-System 
incl. slimme dynamo (220 A); voorwielaandrijving; Euro VI HD 
(103 kW/140 pk) (Afhankelijkheid: ABH28805, ABH28806, ABH28673)

40 254,00 – – – – o – – –

Aandrijving

202711 9 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheid: ABH28673) 18 3.751,00 o o o o o o o o

Toegestane maximum massa

952791 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine 
van 4 naar 3 personen (Afhankelijkheid: ABH28809) - – – – – – – – o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

201199 Spatlappen voor (Afhankelijkheid: ABH35406, ABH28693) 1 90,00 o o o o – – – –

201198 Spatlappen achter (Afhankelijkheid: ABH35408, ABH28693) 2 90,00 o o o o – – – –

202766 Schroefveerset achteras (optimalisering chassis) (ABH28695) 10 494,00 o o o o o o o o

202060 2-kanaals luchtvering voor achteras met compressor ter verbetering van 
het rijcomfort alsmede de instelbare hoogte van het voertuig. (ABH28697) 25 1.723,00 o o o o o o o o

Lak

200601-02 Chassis in metallic-lak: fer grijs 2 1.007,00 o o o o o o o o

200601-06 Chassis in metallic-lak: zwart 2 1.007,00 o o o o o o o o

200601-09 Chassis in metallic-lak: artense grey 2 1.007,00 o o o o o o o o

203794-02 Chassis in speciale lak: Lanzarote Grey 2 727,00 o o o o o o o o

203794-01 Chassis in speciale lak: campovolo grijs 2 727,00 o o o o o o o o

202860 Verhoogd dak-lak: wit - – – – – – s – –

102058 Verhoogd dak-lak: in gekozen voertuigkleur (Afhankelijkheid: ABH28699) - 4.936,00 – – – – – o – –

102691 Verhoogd dak-lak: campovolo grijs (Afhankelijkheid: ABH28701) - 363,00 – – – – – o – –

201788
210040, 
210046, 
210047

Voorbumper voertuig kleur gelakt 1 498,00 o o o o o o o o

Banden

202132

202711, 
203029-99, 

204024, 
204027, 

203032-99, 
203034-99, 
203031-99, 

203105, 
203111, 
203112

16" banden 10 303,00 o o o o s o o o

 CAMPER VAN
 CaraTour
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 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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203808 221013
All weather banden. Geschikt voor alle seizoenen, speciaal ontworpen 
voor campers en Camper Vans’s met betere effi ciëntsklasse.

- 426,00 o o o o o o o o

201815
210040, 
210046, 
210047

Lichtmetalen velgen voor standaard banden 
(Afhankelijkheid: ABH28710, ABH28709)

- 849,00 o o o o o o o o

Binnen

201686
Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs 
t.o.v. airconditioning handmatig)

- 472,00 o o o o o o o o

201519 Stuur en versnellingspook met leder bekleed - 219,00 o o o o o o o o

203730 Dashboard met techno design (alu) - 109,00 o o o o o o o o

202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en 
passagiersstoel (Afhankelijkheid: ABH28713) 1 780,00 o o o o o o o o

201074 Voetmatten set in de cabine in WEINSBERG design 2 99,00 o o o o o o o o

203734 221013 Verwarmde voorruit 1 230,00 o o o o o o o o

550592 Isolatiemattenset ramen cabine (binnen) 2 168,00 o o o o o o o o

Assistentsystemen

201787 221013 Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp - 109,00 o o o o o o o o

201062 Parkeersensoren achter 1 461,00 o o o o o o o o

202762 Tegenverkeer en rijbaanassistent (Afhankelijkheid: ABH35410) - 666,00 o o o o o o o o

202150 210018 Bandendruk sensoren 1 279,00 o o o o o o o o

202710 210018
Veiligheidspakket FIAT (bestaand uit noodremassistent, 
rijbaanassistent met verkeersbordenherkenning en 
blind spot assist, regen- en lichtsensor)

1 975,00 o o o o o o o o

203729 Elektrische parkeerrem -9 595,00 o o o o o o o o

Verlichting / Techniek

200178-01 Mistschijnwerpers met bochtverlichting 2 193,00 o o o o o o o o

202712 Brandstoftank 90 Liter 13 103,00 o o o o o o o o

203731 Keyless (Entry&Go) (Afhankelijkheid: ABH28715) 1 730,00 o o o o o – o o

201609 Buitenspiegels electrisch inklapbaar (Afhankelijkheid: ABH28717) 1 205,00 o o o o o o o o

203723
210046, 
210047

Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en 
knipperlicht) (Afhankelijkheid: ABH28705, ABH28719) - 1.210,00 o o o o o o o o

202137 203723 LED dagrijverlichting (Afhankelijkheid: ABH35412) - 363,00 o o o o o o o o

252161 Leeslampen in cabine - 129,00 o o o o o o o o

201165 Anti diefstalblokkering deuren (Dead-locking) 
(Afhankelijkheid: ABH28721) - 182,00 o o o o o o o o

202416 Alarmsysteem FIAT incl. 2 sleutels met 
afstandsbediening (Afhankelijkheid: ABH35414) 3 308,00 o o o o o o o o

203732 221013 230 V contactdoos in de cabine - 205,00 o o o o o o o o

Multimedia / Navigatie

203727 Inductie oplaadstation (Afhankelijkheid: ABH35418) - 265,00 o o o o o o o o

203725 Virtuele cockpit - 593,00 o o o o o o o o

Transportsystemen

201041 Trekhaak, vast 25 1.211,00 o o o o o o o o

202061 Trekhaak, afneembare kogel 19 1.303,00 o o o o o o o o

203933 Voorbereiding voor trekhaak - 267,00 o o o o o o o o

 CAMPER VAN
 CaraTour
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES



30 Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 48
Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 54
0 

MQ

60
0 

MQ

60
0 

K

60
0 

ME

60
0 

DQ

60
0 

MQ
H

63
0 

ME

63
0 

ME
G

100597
Fietsendrager achterzijde, 2 fi etsen, 
max. belastbaar tot 35 kg (Opmerking: H157)

14 676,00 o o o o o o o o

102714
Fietsendrager THULE Veloslide incl. montagerails 
(Afhankelijkheid: ABH28731)

21 1.013,00 – – – – – – – o

102782 214145 Oprijplaat opklapbaar incl. transporthouder in het voertuig 8 371,00 – – – – – – – o

102783 214145 Motorfi etshouder voor 1 motor (Afhankelijkheid: ABH28731) 24 489,00 – – – – – – – o

102783-01 Motorfi etshouder voor 1 motor (Afhankelijkheid: ABH28733) 24 489,00 – – – – – – – o

102784 214145 Airlinerails in het midden incl. 3 fi ttings 2 110,00 – – – – – – – o

102785 214145 Ribbelplaat voor garagevloer 15 533,00 – – – – – – – o

Deuren

102577-01 Multifunctionele tas in WEINSBERG design als 
uitbreiding op de voorzijde van het keukenblok - 90,00 o o o o o o o o

102064 Hordeur 4 541,00 o o o o o o o o

101080 214130 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 7 698,00 o o o o o o o o

103745 Soft close voor schuifdeur (elektrische sluithulp) 2 934,00 o o o o o o o o

Servicekleppen / Garagedeuren

Achterin

102914-06 Gasfl essenkast met ruimte voor 2 gasfl essen van 5 kg - – – s – – – – –

102914-07 Gasfl essenkast met ruimte voor 1 gasfl es van 5 kg - – – – – – – – s

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102323 Ingelegde ramen SEITZ S7P - 1.031,00 o o o o o o o o

103577 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30870, 
ABH28815, ABH28813, Opmerking: H148,H151,H168) 136 5.429,00 o o o o – – o –

103594 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30870, 
ABH28815, ABH28813, Opmerking: H148,H151,H168) 137 5.570,00 o o o o – – o –

104115 WEINSBERG Hefdak Lava Grau (Afhankelijkheid: ABH30870, 
ABH28815, ABH28813, Opmerking: H148,H151,H168) 136 6.190,00 o o o o – – o –

104117 Campervans-hefdak (Afhankelijkheid: ABH30870, 
ABH28815, ABH28813, Opmerking: H148,H151,H168) 137 6.333,00 o o o o – – o –

Voorin

103586 Panorama-venster voorin (Afhankelijkheid: ABH28741) -12 1.804,00 o o o o – – o –

553744
EasySpace-uitbreiding: cabine-uitbreiding met doorlopende 
opbergkasten (zoals bij uitvoering met panoramavenster), 
zonder panoramavenster (Afhankelijkheid: ABH28743)

-12 687,00 o o o o – – o –

100750-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor) 8 518,00 o o o o o – o o

In het midden

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, 
helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH28819) 3 207,00 – o o o o – o o

102690 Hef-kiep dakraam voor en achter i.p.v. dakramen helder 
glas in het verhoogd dak (Afhankelijkheid: ABH28747) 9 1.041,00 – – – – – o – –

Achterin

100750-03 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en 
verduistering, (achter) (Afhankelijkheid: ABH28821) 8 518,00 – o o o o – o o

102689 Panoramadak en openslaand raam in verhoogd dak, (achter) 15 1.210,00 – – – – – o – –

101981-01 Openslaand raam (afmeting ontbreekt), achter 
rechts (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 – o – o o o o –
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101981-02 Openslaand raam, achter links (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 o o – o o o o –

102436 2 ramen in deuren achter (met insectenhor en verduistering) 10 502,00 – – – – – – – o

Toiletruimte

101666-08 Openslaand raam met insectenhor en verduistering, toiletruimte 6 320,00 o o o o o o o o

Materialen / Voertuigdesign

Materialen

102926-02 GFK hoogdak, geïsoleerd - – – – – – s – –

Wonen / Slapen

Wonen

552348 Zitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28592, ABH28593, ABH28751) 1 361,00 o o o o o o o o

552347 Enkelzitjes voor achterzitbank uittrekbaar 
(Afhankelijkheid: ABH28598, ABH28597, ABH28753) 25 1.943,00 o o o o o o o o

552247-01 ISO-Fix systeem voor standaard zitbank, te gebruiken 
voor 1 kinderstoeltje (Afhankelijkheid: ABH28601) 5 278,00 o o o o o o o o

552247 552347 ISO-Fix systeem voor twee kinderzitjes 
(Afhankelijkheid: ABH28603, ABH28755) 5 278,00 o o o o o o o o

552601 Extra stoffen kledingkast onder bed achterin (ook 
als kennel voor hond te gebruiken) 4 232,00 o o – – o o – –

Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 500,00 o o o o o o o –

552046 Extra slaapplaats dwars - 'gastenbed' (incl. draaibare 
tafel) (Afhankelijkheid: ABH28605) 8 318,00 o o o o o o o o

552223 Beduitbreiding naar groot ligvlak 2 200,00 – – – o – – o –

552763 Extra bed garage achterin (Afhankelijkheid: ABH28757) 26 455,00 – – – – – – – o

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-15 Bekledingsstof keuze: ALU - o o o o o o o o

552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o o o o o o o

552188-06 Bekledingsstof keuze: SZECHUAN - 430,00 o o o o o o o o

552188-07 Bekledingsstof keuze FIFTY SHADES (Kunstleder) - 430,00 o o o o o o o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o o o o o o o

550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o o o o o o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o o o o o o o

550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o o o o o o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o o o o o o o

550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o o o o o o o

Keuken / Bad gedeelte

Keukengedeelte

402988 Energie effi ciënte compressor koelkast 75 Liter met 10,2 Liter 
vriesvak en externe geluidsgeïsoleerde compressorunit - s – – s – – – s

402602 Compressorkoelkast 150 Liter (incl. 30 Liter vriesvak), 
met externe  compressor unit met geluidsdemper 18 885,00 – o o – o o o –
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401940 Multifunctionele keukenachterpaneel 5 94,00 – o o – o o o o

552624 Schot in kunstleer bij het keukenblok 2 194,00 o o o o o o o o

Bad / Douche gedeelte

452678
Douche achterin (uitneembare douchekop bij bed 
achterin, voor achtervleugeldeur rechts)

6 314,00 – – – – – – – o

454194 Washbasin extension Camper Van (Afhankelijkheid: ABH40250) - o o o o o o o o

453608 Douche inleg voor douchebak 3 85,00 o o o o o o o o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 389,00 o o o o o o o –

301957 TRUMA DuoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 521,00 o o o o o o o –

302499 TRUMA LevelControl (voor 1 stalen gasfl es) (Afhankelijkheid: ABH28759) - 200,00 o o o o o o o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o o o o o o o

302494 Gasmelder - 146,00 o o o o o o o o

Verwarming / Airco

351166 Kachel TRUMA Combi 6 14 402,00 o o o o o s s –

351274 Kachel TRUMA Combi E (Afhankelijkheid: ABH28761) 1 859,00 o o o o o o o –

351231 Diesel standkachel TRUMA Combi 6 D (Afhankelijkheid: ABH28763) 16 1.200,00 o o o o o o o s

352230 Kachel TRUMA Combi 6 D + E (Afhankelijkheid: ABH28763) 17 2.404,00 o o o o o o o –

352379 Kachel TRUMA Combi 6 D + E (Afhankelijkheid: ABH28763) 1 1.279,00 – – – – – – – o

351932 WEBASTO Thermotop C bijverwarming 6 1.149,00 o o o o o o o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o o o o o o o

353759 214130 TRUMA iNetX verwarmingspaneel - 847,00 o o o o o o o o

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o o o o o o o

553746 Dakairco DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhankelijkheid: 
ABH28824, ABH28823, Opmerking: H145) 29 2.846,00 o o o o o o o o

Water

452718-01 214130 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o o o o o o o

253800 Aftapkraan voor vuil water met camera 
(Camper Vans) (Afhankelijkheid: ABH28769) 2 593,00 o o o o o o o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

251948 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie 2 119,00 o o o o o o o o

251248 Extra AGM boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28613) 24 483,00 o o o o o o o o

253747 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu 
(Afhankelijkheid: ABH28615, ABH28613) -8 1.321,00 o o o o o o o o

253748 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28617, ABH28618, ABH28613) 12 1.561,00 o o o o o o o o

253802 Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheid: ABH28741) 9 1.200,00 o o o o o – o o

253576 Laadstation voor inductief laden (Afhankelijkheid: ABH41517) - 147,00 o o o o – – o –

Multimedia

252439-01 210092 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 24" SMART TV 
(Afhankelijkheid: ABH28773, ABH28827, Opmerking: H145) 21 4.831,00 o o o o o o o o

252438-01 210093 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium twin incl. 21,5" SMART TV 
(Afhankelijkheid: ABH28773, ABH28827, Opmerking: H145) 21 4.796,00 o o o o o o o o
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252822
24" TV in plaats van 21,5" TV (alleen mogelijk i.c.m. starterpakket) 
(Afhankelijkheid: ABH28625)

2 72,00 o o o o o o o o

252445-02
24" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28779, ABH28627)

3 1.321,00 o o o o – – o o

252444-02
21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28781, ABH28627)

3 1.269,00 o o o o o o o o

252448-01
21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het 
slaapgedeelte (Afhankelijkheid: ABH28637)

3 1.269,00 o o – o o o o o

252479
210092, 
210093, 
251261

Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o o o o o o o

252405-01

210092, 
210093, 

252444-02, 
252445-02

TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos - 418,00 o o o o o o o o

251261 252448-01 TV-houder (montage in slaapedeelte) 
incl. combi contactdoos (Afhankelijkheid: ABH28641) 3 229,00 o o – o o o o o

Zekerheid

252698 114580
velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking-functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

- 282,00 o o o o o o o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU-brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH28643) - 434,00 o o o o o o o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 
(Afhankelijkheid: ABH28645) - 270,00 o o o o o o o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501646-01 Luifel 325 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 28 1.294,00 o – – – – – – –

501646-02 Luifel 350 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 28 1.294,00 – – – – o o – –

501646-03 Luifel 375 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 31 1.294,00 – o o o – – – –

501646-04 Luifel 400 x 250 cm, antraciet (Opmerking: H135) 31 1.294,00 – – – – – – o o

Opties

952757 Campingset (twee campingstoelen, een campingtafel en zonnescherm) 11 304,00 o o o o o o o o

952758 THULE levelers 2 50,00 o o o o o o o o

952823 214130 MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o o o o o o o

953757-01 214130 silwyREADY - 104,00 o o o o o o o o
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CaraBus FORD 550 MQ 600 MQ
BASIS UITVOERING

Chassis Ford Ford

Totale lengte (cm) 553 599

Breedte (buiten) (cm) 206 206

Breedte (binnen) (cm) 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 274 274

Hoogte (binnen) (cm) 205 205
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)

2.715 (2.579 - 2.851) 2.815 (2.674 - 2.956)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500

Maximum resterend laadvermogen (kg) 464 360

Maximaal aanhangergewicht (kg) 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 330 375

Bandenmaat 235/65R16 CP 235/65R16 CP

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 3 3
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen 
(Opmerking: H142) 3 3

Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 4

Wanddikte bodem (mm) 50 50

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2

Bedmaat zitgroep (cm) 143 x 70 156 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 164 x 100/64

Bedmaat achter (cm) 194 x 140/125 193 x 147/138

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 75 75
Vers watertank (volume in liter) 
(Opmerking: H711A,H712C) 100 100

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 90 90

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1

FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk s s

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 55.530,00 € 57.460,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en con-
fi gureert, moet u er rekening mee houden 
dat de installatie van extra uitrusting af 
fabriek de feitelijke massa van het voer-
tuig vermeerdert en het laadvermogen 
vermindert. Het op de volgende pagina’s 
vermelde gewicht van de extra uitrus-
ting (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” 
en “opties”) komt overeen met het extra 
gewicht ten opzichte van de standaardui-
trusting van de desbetreffende indeling. 
Het totale gewicht van de geconfi gureerde 
extra uitrusting, zoals door de fabrikant in 
de technische gegevens wordt aangege-
ven, mag de vastgelegde maximale massa 
van de extra uitrusting niet overschrijden. 
Dit is een waarde die voor elke inde-
ling wordt berekend en waarmee Knaus 
Tabbert AG als fabrikant de maximaal 
beschikbare massa voor de af fabriek 
ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde 
“rijklaar gewicht” is een berekende nomi-
nale waarde die onderhevig is aan produc-
tiegerelateerde schommelingen tot ± 5 %. 
Deze productiegerelateerde toleranties tot 
± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden 
in de technische gegevens afzonderlijk 
vermeld achter de berekende waarde. 
Aangezien deze wettelijk toegestane tole-
ranties een rechtstreeks effect hebben 
op de werkelijke massa van uw voertuig 
en bijgevolg ook op de maximale massa 
van extra uitrusting, moet u hiermee zeker 
rekening houden bij de confi guratie van 
uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale 
massa van extra uitrusting is bedoeld om 
ervoor te zorgen dat het wettelijk voorge-
schreven minimum laadvermogen voor 
bagage en andere accessoires daadwerk-
elijk beschikbaar is voor het laadvermogen 
na afl evering van een voertuig door de 
fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa 
zozeer verhoogt door de keuze van extra 
uitrusting, dat er rekenkundig tussen de 
feitelijke voertuigmassa en de toegestane 
maximum massa niet meer voldoende 
laadmogelijkheid is om de toegelaten pas-
sagiers en de minimale nuttige massa mee 
te nemen, kunt u bij de confi guratie in prin-
cipe (afhankelijk van de indeling) kiezen 
voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van 
het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens 
het rijden en/of extra uitrusting weglaten 
om de confi guratie te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie 
voor uw voertuig en het respectieve bestel-
proces niet worden voortgezet. Gedetail-
leerde technische en juridische informatie 
over het onderwerp “voertuiggewichten” 
kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op 
“confi gurator.weinsberg.com/be”.

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
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STANDAARDUITRUSTING

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
194084 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk
194087 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
193953 Spatlappen achter
202844 Besturing links
193960 In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
193961 Schuifdeur rechts, Campervans 1.265 mm openingsbreedte
193963 Achterbumper met geïntegreerde opstap

193965-01 Chassis uni lak: Frost wit
193973 Grill - chroom decor

202853-02 Voorbumper ongelakt
193975 16" banden
152830 Stalen velgen
193976 FORD Wieldoppen
193978 Airconditioning in bestuurderscabine incl. stof- en pollenfi lter
193979 Bestuurders airbag
193980 Passagiers airbag

193981
Lederen stuurwiel met afstandsbediening 
(Afhankelijkheid: ABH28565)

193982
Cabinestoelen: draaibare comfortzetels voor bestuurder 
en passagier, beide met 2 armsteunen en lendensteun

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in WEINSBERG woonwereld design

193983 Gordelspanners en gordelbegrenzers
194091 Tablet houder
194093 Bekerhouder in dashboard links / rechts
193985 Cruise control
194096 Noodoproep knop
202871 ESP
202873 ABS

193989
Elektronische remkrachtverdeling (EBD), 
noodremondersteuning incl. noodremlicht

193991 Tractiecontrole systeem (TCS)

193996
Boordcomputer met brandstofverbruik en 
kilometerstandinformatie (bijv. resterende actieradius), 
buitentemperatuurweergave en Ford ECO Mode

193998
Ford Easy Fuel comfort tankdop en 
bescherming tegen verkeerd tanken

194000 Brandstoftank 70 Liter 
194001 Start-stopsysteem (niet voor vierwielaandrijving)

202892-02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)

194002
Centrale vergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels, 
waarvan 1 inklapbaar met afstandsbediening)

194003
MyKey sleutelsysteem: individuele sleutels voor meer 
veiligheid, Vmax-limiet, volumebegrenzing radio

194004 Handschoenenvak met deksel

194006
Buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, 
elektrisch verstelbaar en verwarmd

202901-01 Dagrijverlichting in standaard koplampen
194009 Warmte isolerende beglazing, licht getint
194010 Bovenplanken voorin
194012 Koplamp met uitschakelvertraging
194016 Radiovoorbereiding incl. 2 luidsprekers in het woongedeelte (FORD)
194017 Single DIN DAB Radio FORD (Afhankelijkheid: ABH28963)

102333-03 Sjorogen in de bodem

Servicekleppen / Garagedeuren
102912 Serviceklep WC met magnetische houderfunctie aan carrosserie

552964-10 Grote variabele bergruimte achter
102914-09 Gasfl essenkast met ruimte voor 1 gasfl es van 3 kg

Ramen / Dakramen / Ontluchting
102918 Ramen met veiligheidssluiting

102923-04
Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 
insectenhor en verduistering)

102619-01
Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (voor)

102619-03
Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (achter)

102921 2 ramen in deuren achter
102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102927-01 Koudebrug geoptimaliseerde isolatie
102927-03 Zijwand- en plafondisolatie in PE schuim

102928-03
Vloer in sandwich bouwwijze incl. EPS integraalisolatie, 
populier triplex en PVC vloerbedekking

102927-07 Zijwanden met beademingsactieve stofbespanning
102928-12 Getemperatuurde tussenbodem onder de dinette

Meubels / Oppervlaktes
552940-19 Meubeldecor: Tiberino
552941-07 Meubelbouw in volledig corpusbouwwijze met deuveltechniek
552941-12 Schuifl ades, volledig uittrekbaar en rolgevoerd
552942-01 Meubelkleppen in wit/zijwand decor

Wonen / Slapen
552960-07 Dinettezitbank met geïntegreerde verwarming
552962-02 EasyEntry tafel met vrije toegang tot dinette (wandconsole)
552960-09 Comfort functie voor dinettezitbank
552945-13 Schuimmatrassen met aluminium lattenbodem

552198-03
Ombouwmogelijkheid tot extra bed (zitgroep, tafel met 
compensatiekussen, gedraaide chauffeursstoel) (Opmerking: H169)

554102
Open garderobekast met kledingstang aan 
plafondkast achteraan, links

552335-83 Bekledingsstof keuze: KOCAELI

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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PAKKETTEN

Consumentenprijs*

280010 Pakket FORD (5 kg)

193974
Voorbumper deels gelakt in 
wagenkleur, incl. mistlampen

905,00

194005 Handschoenenvak met deksel, extra afsluitbaar 0,00

194011 Koplampen met statische bochtverlichting 280,00

194013 Mistlamp 304,00

194092 FORD interieurpakket (cabine) 0,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.489,00

Pakketprijs 1.413,00

Voordeel 76,00

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Consumentenprijs*

214130 Pakket WEINSBERG SMART (16 kg)

101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 698,00

250599 Radio voorbereiding incl. 
2 luidsprekers in woongedeelte 274,00

353759 TRUMA iNetX verwarmingspaneel 847,00

452718-01 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 440,00

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine 832,00

551834 Combi rollo met hor en verduistering 
op de deuren achterin 174,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.484,00

Pakketprijs 1.612,00

Voordeel 1.872,00

Consumentenprijs*

280060 Assistent pakket I

193984 Voorruit, verwarmbaar

193986 Rijbaanassistent met moeheidsdetectie 
en grootlichtassistent

193987 Extra Lane Assist met Lane Keeping 
Assist (geen vierwielaandrijving)

193988 Koplampassistent extra met dag/nacht-sensor

193990 Noodremassistent, actief (met camera)

193992 Ruitenwisser met regensensor

193993 Park Pilot systeem voorin

193994 Park Pilot systeem extra achterin

Pakketprijs 2.125,00

Keuken / Bad gedeelte

402985-06
Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische 
ontsteking en gedeelde glasafdekking (Afhankelijkheid: ABH28607)

404104 Compressorkoelkast 82 Liter, energiezuinig (incl. 10 Liter vriesvak)
401940 Multifunctionele keukenachterpaneel

453505-10
Ergonomische toiletruimte met royale opberg-/
afl egvakken, geïntegreerde douche en uitneembaar 
douchegordijn, plafondhouder voor douchekop

453504 WC afvoertunnel met volledige bekleding
453508 Douchebak met duinzand optiek

453503-04 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar

Gas / Verwarming / Airco / Water
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
354105 Diesel standkachel TRUMA Combi 4 D

253526-02 Controle paneel

253526-04
Electronisch netwerksysteem incl. centraal 
bedieningspaneel met display voor de status van de 
accu's/vers- en vuilwatertanks/stroomaansluiting

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-06 Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253524 Automatische koppel en ontkoppeling voor start- en opbouwaccu
253533 Electrische laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar
252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

253534-03 Binnenverlichting in LED-techniek
251489-02 AGM accu (12 V/95 AH) (Afhankelijkheid: ABH28621)

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties

953786
Afl evering bij dealer (incl. transport, rijklaar 
zetten, keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar
194021 Banden reparatieset

STANDAARDUITRUSTING
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

PAKKETTEN

Consumentenprijs*

280050 Assistent pakket parkeren

193993 Park Pilot systeem voorin

193994 Park Pilot systeem extra achterin

Pakketprijs 803,00

Consumentenprijs*

280055 Media Pakket (2 kg)

194019 Achteruitrijcamera 809,00

194098
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.927,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.736,00

Pakketprijs 1.840,00

Voordeel 896,00

Consumentenprijs*

214148 Functiepakket FORD (3 kg)

452495 Klapbare kledingstang in badkamer aan 
het plafond en 2 kledinghaken 53,00

552130 Draaibare tafel (enkel, zonder gastenbed) 208,00

Totaalprijs bij individuele opties 261,00

Pakketprijs 182,00

Voordeel 79,00

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Consumentenprijs*

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Voordeel 66,00

Consumentenprijs*

214138 Voltage pakket (2 kg)

102497
Regengoot boven de schuifdeur 
met LED verlichting

278,00

250072-02 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk) 107,00

250072-04 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk) 107,00

251949-07 USB contactdoos in keuken (1 stuk) 67,00

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) 67,00

252498-01 Ambiënteverlichting in woongedeelte / badkamer 399,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.025,00

Pakketprijs 666,00

Voordeel 359,00

OPMERKINGEN
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.500 kg light chassis

194085 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 170 pk - 1.515,00 o o

Heavy duty chassis

194086 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Heavy Duty; 155 pk (Afhankelijkheid: ABH28559) - 1.515,00 o o

Aandrijving

194088 6 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheid: ABH28561) 45 2.298,00 o o

Toegestane maximum massa

952791 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine van 4 naar 3 personen - o o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

193952 Spatlappen voor 1 61,00 o o

193956 194088 Belasting op de vooras verhoogd tot 1.850 kg - 803,00 o o

Lak

193967-02 Chassis in metallic lak: magnetic grijs 5 1.247,00 o o

194209 Chassis in special paint: Grey Matter - 1.718,00 o o

Banden

193977 FORD Lichtmetalen velgen voor standaard banden (Afhankelijkheid: ABH28563) -4 1.617,00 o o

Binnen

202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel 1 780,00 o o

201074 Voetmatten set in de cabine in WEINSBERG design 2 99,00 o o

550592 Isolatiemattenset ramen cabine (binnen) 2 168,00 o o

Assistentsystemen

193995 Bandenspanningscontrolesysteem 1 121,00 o o

194182 Elektrische parkeerrem (Afhankelijkheid: ABH40244) -9 304,00 o o

Verlichting / Techniek

193997 Reservewiel in plaats van banden reparatieset (Afhankelijkheid: ABH28571) 29 211,00 o o

194008 Bi-xenon koplampen (Afhankelijkheid: ABH28576) 4 1.088,00 o o

252161 Leeslampen in cabine - 129,00 o o

194097 Alarmsysteem (FORD) 4 303,00 o o

Multimedia / Navigatie

250599 214130 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte 2 274,00 o o

Transportsystemen

194020-01 Aanhangerkoppeling, star (vast), incl. 13-polige stekker, Stabilisatiesysteem voor aanhangwagens TSC  32 1.007,00 o o

100597 Fietsendrager achterzijde, 2 fi etsen, max. belastbaar tot 35 kg (Opmerking: H157) 14 676,00 o o

Deuren

102064 Hordeur 4 541,00 o o

101080 214130 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 7 698,00 o o

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102323 Ingelegde ramen SEITZ S7P - 1.031,00 o o

Voorin

100750-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor) (Afhankelijkheid: ABH35404) 8 518,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

In het midden

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH28585) 3 207,00 o o

Achterin

100750-03
Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
(achter) (Afhankelijkheid: ABH40246)

8 518,00 o o

101981-01 Openslaand raam (afmeting ontbreekt), achter rechts (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 o o

101981-02 Openslaand raam, achter links (met insectenhor en verduistering) (Afhankelijkheid: ABH28589) 5 396,00 o o

Toiletruimte

101666-08 Openslaand raam met insectenhor en verduistering, toiletruimte 6 320,00 o o

100960-04 Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte) 2 133,00 o o

Wonen / Slapen

Wonen

552348 Zitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28592, ABH28593, ABH28591) 1 361,00 o o

552347 Enkelzitjes voor achterzitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28598, ABH28597, ABH28591) 25 1.943,00 o o

552247-02 ISOFIX-System (1 Kindersitz) 5 278,00 o o

Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 500,00 o o

552046 Extra slaapplaats dwars - 'gastenbed' (incl. draaibare tafel) (Afhankelijkheid: ABH28605) 8 318,00 o o

104103 Verbreding van de voertuigbreedte met 40mm tot 210cm, 
Verlenging van de liglengte met 110mm tot 205cm 5 1.403,00 o o

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-15 Bekledingsstof keuze: ALU - o o

552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o

552188-06 Bekledingsstof keuze: SZECHUAN - 430,00 o o

552188-07 Bekledingsstof keuze FIFTY SHADES (Kunstleder) - 430,00 o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o

550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o

550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o

550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o

Tapijt

550235 Tapijt voor in woongedeelte 6 481,00 o o

Keuken / Bad gedeelte

Bad / Douche gedeelte

453608 Douche inleg voor douchebak 3 85,00 o o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 389,00 o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o

302494 Gasmelder - 146,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES
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Consumentenprijs* = Consumentenprijs (incl. 21% BTW) [EUR]

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Verwarming / Airco

354173 Diesel standkachel TRUMA Combi 6 D 16 401,00 o o

352379 Kachel TRUMA Combi 6 D + E 1 1.279,00 o o

550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o

353759 214130 TRUMA iNetX verwarmingspaneel - 847,00 o o

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o

553746 Dakairco DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhankelijkheid: ABH28611, Opmerking: H176) 29 2.846,00 o o

Water

452718-01 214130 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

251948 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie 2 119,00 o o

251248 Extra AGM boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28613) 24 483,00 o o

253747 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28615, ABH29890) -8 1.321,00 o o

253748 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28617, ABH28618, ABH28613) 12 1.561,00 o o

253802 Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheid: ABH28623) 9 1.200,00 o o

Multimedia

252822 24" TV in plaats van 21,5" TV (alleen mogelijk i.c.m. starterpakket) (Afhankelijkheid: ABH28625) 2 72,00 o o

252445-02 24" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28779, ABH28627) 3 1.321,00 o o

252444-02 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28781, ABH28627) 3 1.269,00 o o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het slaapgedeelte (Afhankelijkheid: ABH28637) 3 1.269,00 o o

252479 251261 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o

252405-01
252444-02, 
252445-02 TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos - 418,00 o o

251261 252448-01 TV-houder (montage in slaapedeelte) incl. combi contactdoos (Afhankelijkheid: ABH28641) 3 229,00 o o

Zekerheid

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, tracking 
na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146) - 282,00 o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, EU-
brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH28643) - 434,00 o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) (Afhankelijkheid: ABH28645) - 270,00 o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501646-05 Luifel 300 x 250 cm, antraciet 28 1.294,00 o –

501646-02 Luifel 350 x 250 cm, antraciet 28 1.294,00 – o

Opties

952823 214130 MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o

953757-01 214130 silwyREADY - 104,00 o o

FUNCTIES EN OPTIES



41Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf bladzijde 48

 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraTour FORD 550 MQ 600 MQ
BASIS UITVOERING

Chassis Ford Ford

Totale lengte (cm) 553 599

Breedte (buiten) (cm) 206 206

Breedte (binnen) (cm) 187 187

Hoogte (buiten) (cm) 274 274

Hoogte (binnen) (cm) 205 205
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar 
met basisuitrusting) (kg) (Opmerking: H140)

2.715 (2.579 - 2.851) 2.815 (2.674 - 2.956)

Toegestane maximum massa (kg)*** 3.500 3.500

Maximum resterend laadvermogen (kg) 464 360

Maximaal aanhangergewicht (kg) 2.500 2.500

Wielbasis (cm) 330 375

Bandenmaat 235/65R16 CP 235/65R16 CP

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4

Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 3 3
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen 
(Opmerking: H142) 3 3

Automatische 3-punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar 2 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel 4 4

OPBOUW

Openslaande ramen rondom 4 4

Wanddikte bodem (mm) 50 50

WOONRUIMTE

Driepuntsgordel in rijrichting 2 2

Bedmaat zitgroep (cm) 143 x 70 156 x 70

Bedmaat gastenbed, optioneel (cm) 180 x 70 164 x 100/62

Bedmaat achter (cm) 194 x 140/125 193 x 147/138

WATER

Vuil watertank (volume in liter) 75 75
Vers watertank (volume in liter) 
(Opmerking: H711A,H712C) 100 100

Fill level of the fresh water tank (liter) 20 20

KEUKEN

Koelkast (volume in liter) 90 90

ELEKTRISCHE VOORZIENING 

Accu woonruimte (Ah) 95 95

Aantal 12 V aansluitpunten 1 1

Aantal 230 V aansluitpunten 1 1

Aantal USB aansluitpunten 1 1

FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk s s

Consumentenprijs incl. 21% BTW € 56.240,00 € 58.380,00

TECHNISCHE 
INFORMATIE / 
PRIJZEN

Belangrijke opmerkingen
Wanneer u uw voertuig selecteert en con-
fi gureert, moet u er rekening mee houden 
dat de installatie van extra uitrusting af 
fabriek de feitelijke massa van het voer-
tuig vermeerdert en het laadvermogen 
vermindert. Het op de volgende pagina’s 
vermelde gewicht van de extra uitrus-
ting (“pakketten”, “uitrustingskenmerken” 
en “opties”) komt overeen met het extra 
gewicht ten opzichte van de standaardui-
trusting van de desbetreffende indeling. 
Het totale gewicht van de geconfi gureerde 
extra uitrusting, zoals door de fabrikant in 
de technische gegevens wordt aangege-
ven, mag de vastgelegde maximale massa 
van de extra uitrusting niet overschrijden. 
Dit is een waarde die voor elke inde-
ling wordt berekend en waarmee Knaus 
Tabbert AG als fabrikant de maximaal 
beschikbare massa voor de af fabriek 
ingebouwde, extra uitrusting bepaalt. 
Het in de technische gegevens vermelde 
“rijklaar gewicht” is een berekende nomi-
nale waarde die onderhevig is aan produc-
tiegerelateerde schommelingen tot ± 5 %. 
Deze productiegerelateerde toleranties tot 
± 5 % zijn wettelijk toegestaan en worden 
in de technische gegevens afzonderlijk 
vermeld achter de berekende waarde. 
Aangezien deze wettelijk toegestane tole-
ranties een rechtstreeks effect hebben 
op de werkelijke massa van uw voertuig 
en bijgevolg ook op de maximale massa 
van extra uitrusting, moet u hiermee zeker 
rekening houden bij de confi guratie van 
uw voertuig. 
De door de fabrikant opgegeven maximale 
massa van extra uitrusting is bedoeld om 
ervoor te zorgen dat het wettelijk voorge-
schreven minimum laadvermogen voor 
bagage en andere accessoires daadwerk-
elijk beschikbaar is voor het laadvermogen 
na afl evering van een voertuig door de 
fabrikant. Als de feitelijke voertuigmassa 
zozeer verhoogt door de keuze van extra 
uitrusting, dat er rekenkundig tussen de 
feitelijke voertuigmassa en de toegestane 
maximum massa niet meer voldoende 
laadmogelijkheid is om de toegelaten pas-
sagiers en de minimale nuttige massa mee 
te nemen, kunt u bij de confi guratie in prin-
cipe (afhankelijk van de indeling) kiezen 
voor een verhoging van het laadvermogen 
van het voertuig, een vermindering van 
het toegelaten aantal zitplaatsen tijdens 
het rijden en/of extra uitrusting weglaten 
om de confi guratie te kunnen voortzetten. 
Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie 
voor uw voertuig en het respectieve bestel-
proces niet worden voortgezet. Gedetail-
leerde technische en juridische informatie 
over het onderwerp “voertuiggewichten” 
kunt u raadplegen vanaf pagina 51 en op 
“confi gurator.weinsberg.com/be”.

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be

o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard
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 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging
194084 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk
194087 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen
193953 Spatlappen achter
202844 Besturing links
193960 In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
193961 Schuifdeur rechts, Campervans 1.265 mm openingsbreedte
193963 Achterbumper met geïntegreerde opstap

193965-01 Chassis uni lak: Frost wit
193973 Grill - chroom decor

202853-02 Voorbumper ongelakt
193975 16" banden
152830 Stalen velgen
193976 FORD Wieldoppen
193978 Airconditioning in bestuurderscabine incl. stof- en pollenfi lter
193979 Bestuurders airbag
193980 Passagiers airbag

193981
Lederen stuurwiel met afstandsbediening 
(Afhankelijkheid: ABH28565)

193982
Cabinestoelen: draaibare comfortzetels voor bestuurder 
en passagier, beide met 2 armsteunen en lendensteun

201789
Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de 
bestuurders-/passagiersstoel in WEINSBERG woonwereld design

193983 Gordelspanners en gordelbegrenzers
194091 Tablet houder
194093 Bekerhouder in dashboard links / rechts
193985 Cruise control
202871 ESP
202873 ABS
194096 Noodoproep knop

193989
Elektronische remkrachtverdeling (EBD), 
noodremondersteuning incl. noodremlicht

193991 Tractiecontrole systeem (TCS)

193996
Boordcomputer met brandstofverbruik en 
kilometerstandinformatie (bijv. resterende actieradius), 
buitentemperatuurweergave en Ford ECO Mode

193998
Ford Easy Fuel comfort tankdop en 
bescherming tegen verkeerd tanken

194000 Brandstoftank 70 Liter 
194001 Start-stopsysteem (niet voor vierwielaandrijving)

202892-02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)

194002
Centrale vergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels, 
waarvan 1 inklapbaar met afstandsbediening)

194003
MyKey sleutelsysteem: individuele sleutels voor meer 
veiligheid, Vmax-limiet, volumebegrenzing radio

194004 Handschoenenvak met deksel

194006
Buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, 
elektrisch verstelbaar en verwarmd

202901-01 Dagrijverlichting in standaard koplampen
194009 Warmte isolerende beglazing, licht getint
194010 Bovenplanken voorin
194012 Koplamp met uitschakelvertraging
194016 Radiovoorbereiding incl. 2 luidsprekers in het woongedeelte (FORD)
194017 Single DIN DAB Radio FORD (Afhankelijkheid: ABH28963)

102333-03 Sjorogen in de bodem

Servicekleppen / Garagedeuren
102912 Serviceklep WC met magnetische houderfunctie aan carrosserie

552964-10 Grote variabele bergruimte achter
102914-09 Gasfl essenkast met ruimte voor 1 gasfl es van 3 kg

Ramen / Dakramen / Ontluchting
102918 Ramen met veiligheidssluiting

102923-04
Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met 
insectenhor en verduistering)

102619-01
Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (voor)

102619-03
Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en 
verduistering, helder (achter)

102921 2 ramen in deuren achter
102920-03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign
102927-01 Koudebrug geoptimaliseerde isolatie
102927-03 Zijwand- en plafondisolatie in PE schuim

102928-03
Vloer in sandwich bouwwijze incl. EPS integraalisolatie, 
populier triplex en PVC vloerbedekking

102927-07 Zijwanden met beademingsactieve stofbespanning
102928-12 Getemperatuurde tussenbodem onder de dinette

Meubels / Oppervlaktes
552940-26 Meubeldecor: CPL - Aludecor
552941-07 Meubelbouw in volledig corpusbouwwijze met deuveltechniek
552941-12 Schuifl ades, volledig uittrekbaar en rolgevoerd
552942-01 Meubelkleppen in wit/zijwand decor

Wonen / Slapen
552960-07 Dinettezitbank met geïntegreerde verwarming
552962-02 EasyEntry tafel met vrije toegang tot dinette (wandconsole)
552960-09 Comfort functie voor dinettezitbank
552945-13 Schuimmatrassen met aluminium lattenbodem

552198-03
Ombouwmogelijkheid tot extra bed (zitgroep, tafel met 
compensatiekussen, gedraaide chauffeursstoel) (Opmerking: H169)

554102
Open garderobekast met kledingstang aan 
plafondkast achteraan, links

552335-83 Bekledingsstof keuze: KOCAELI

STANDAARDUITRUSTING

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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STANDAARDUITRUSTING

Keuken / Bad gedeelte

402985-06
Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische 
ontsteking en gedeelde glasafdekking (Afhankelijkheid: ABH28607)

404104 Compressorkoelkast 82 Liter, energiezuinig (incl. 10 Liter vriesvak)
401940 Multifunctionele keukenachterpaneel

453505-10
Ergonomische toiletruimte met royale opberg-/
afl egvakken, geïntegreerde douche en uitneembaar 
douchegordijn, plafondhouder voor douchekop

453504 WC afvoertunnel met volledige bekleding
453508 Douchebak met duinzand optiek

453503-04 Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar

Gas / Verwarming / Airco / Water
302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054 Ringverwarming 12 V
354105 Diesel standkachel TRUMA Combi 4 D

253526-02 Controle paneel

253526-04
Electronisch netwerksysteem incl. centraal 
bedieningspaneel met display voor de status van de 
accu's/vers- en vuilwatertanks/stroomaansluiting

453510-01 Watervoorziening met dompelpomp
453510-03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan
453510-06 Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid
253524 Automatische koppel en ontkoppeling voor start- en opbouwaccu
253533 Electrische laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu
253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat
253529 Aardlekschakelaar
252723 Laadbooster voor opbouwaccu
253517 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

253534-03 Binnenverlichting in LED-techniek
251489-02 AGM accu (12 V/95 AH) (Afhankelijkheid: ABH28621)

Overige
953542-02 Bedieningshandleiding (Nederlands)
953542-04 Bedieningshandleiding (Frans)

Opties

953786
Afl evering bij dealer (incl. transport, rijklaar 
zetten, keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar
194021 Banden reparatieset

 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

PAKKETTEN

Consumentenprijs*

280010 Pakket FORD (5 kg)

193974
Voorbumper deels gelakt in 
wagenkleur, incl. mistlampen

905,00

194005 Handschoenenvak met deksel, extra afsluitbaar 0,00

194011 Koplampen met statische bochtverlichting 280,00

194013 Mistlamp 304,00

194092 FORD interieurpakket (cabine) 0,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.489,00

Pakketprijs 1.413,00

Voordeel 76,00

Consumentenprijs*

214130 Pakket WEINSBERG SMART (16 kg)

101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 698,00

250599 Radio voorbereiding incl. 
2 luidsprekers in woongedeelte 274,00

353759 TRUMA iNetX verwarmingspaneel 847,00

452718-01 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 440,00

550610 Verduistering voor- en zijramen cabine 832,00

551834 Combi rollo met hor en verduistering 
op de deuren achterin 174,00

952823 MediKit voucher (Note: H137) 115,00

953757-01 silwyREADY 104,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.484,00

Pakketprijs 1.612,00

Voordeel 1.872,00

Consumentenprijs*

280060 Assistent pakket I

193984 Voorruit, verwarmbaar

193986 Rijbaanassistent met moeheidsdetectie 
en grootlichtassistent

193987 Extra Lane Assist met Lane Keeping 
Assist (geen vierwielaandrijving)

193988 Koplampassistent extra met dag/nacht-sensor

193990 Noodremassistent, actief (met camera)

193992 Ruitenwisser met regensensor

193993 Park Pilot systeem voorin

193994 Park Pilot systeem extra achterin

Pakketprijs 2.125,00
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 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

PAKKETTEN

Consumentenprijs*

280050 Assistent pakket parkeren

193993 Park Pilot systeem voorin

193994 Park Pilot systeem extra achterin

Pakketprijs 803,00

Consumentenprijs*

280055 Media Pakket (2 kg)

194019 Achteruitrijcamera 809,00

194098
Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1.927,00

Totaalprijs bij individuele opties 2.736,00

Pakketprijs 1.840,00

Voordeel 896,00

Consumentenprijs*

214148 Functiepakket FORD (3 kg)

452495 Klapbare kledingstang in badkamer aan 
het plafond en 2 kledinghaken 53,00

552130 Draaibare tafel (enkel, zonder gastenbed) 208,00

Totaalprijs bij individuele opties 261,00

Pakketprijs 182,00

Voordeel 79,00

Consumentenprijs*

114580 Connected security pakket voor 
velocate® GPS-tracker

252698
velocate® GPS tracker (hardware zonder 
persoonlijke tracking-functie, tracking na diefstal 
van voertuig mogelijk tegen extra betaling)

282,00

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, 
persoonlijke, EU-brede tracking functie 434,00

253809 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) 270,00

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie vindt u op www.velocate.com

Totaalprijs bij individuele opties 986,00

Pakketprijs 920,00

Voordeel 66,00

Consumentenprijs*

214138 Voltage pakket (2 kg)

102497
Regengoot boven de schuifdeur 
met LED verlichting

278,00

250072-02 230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk) 107,00

250072-04 230 V SCHUKO stopcontact extra achterin (1 stuk) 107,00

251949-07 USB contactdoos in keuken (1 stuk) 67,00

251949-09 USB stopcontact achterin (1 stuk) 67,00

252498-01 Ambiënteverlichting in woongedeelte / badkamer 399,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.025,00

Pakketprijs 666,00

Voordeel 359,00

OPMERKINGEN
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Artikelnr.
In pakket / 

optie o = Optie | – = Niet mogelijk | s = Standaard KG

Consu-
menten-

prijs* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.500 kg light chassis

194085 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 170 pk - 1.515,00 o o

Heavy duty chassis

194086 FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Heavy Duty; 155 pk (Afhankelijkheid: ABH28559) - 1.515,00 o o

Aandrijving

194088 6 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheid: ABH28561) 45 2.298,00 o o

Toegestane maximum massa

952791 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine van 4 naar 3 personen - o o

Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen

193952 Spatlappen voor 1 61,00 o o

193956 194088 Belasting op de vooras verhoogd tot 1.850 kg - 803,00 o o

Lak

193967-02 Chassis in metallic lak: magnetic grijs 5 1.247,00 o o

194209 Chassis in special paint: Grey Matter - 1.718,00 o o

Banden

193977 FORD Lichtmetalen velgen voor standaard banden (Afhankelijkheid: ABH28563) -4 1.617,00 o o

Binnen

202392 Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel 1 780,00 o o

201074 Voetmatten set in de cabine in WEINSBERG design 2 99,00 o o

550592 Isolatiemattenset ramen cabine (binnen) 2 168,00 o o

Assistentsystemen

193995 Bandenspanningscontrolesysteem 1 121,00 o o

194182 Elektrische parkeerrem (Afhankelijkheid: ABH40244) -9 304,00 o o

Verlichting / Techniek

193997 Reservewiel in plaats van banden reparatieset (Afhankelijkheid: ABH28571) 29 211,00 o o

194008 Bi-xenon koplampen (Afhankelijkheid: ABH28576) 4 1.088,00 o o

252161 Leeslampen in cabine - 129,00 o o

194097 Alarmsysteem (FORD) 4 303,00 o o

Multimedia / Navigatie

250599 214130 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte 2 274,00 o o

Transportsystemen

194020-01 Aanhangerkoppeling, star (vast), incl. 13-polige stekker, Stabilisatiesysteem voor aanhangwagens TSC  32 1.007,00 o o

100597 Fietsendrager achterzijde, 2 fi etsen, max. belastbaar tot 35 kg (Opmerking: H157) 14 676,00 o o

Deuren

102064 Hordeur 4 541,00 o o

101080 214130 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 7 698,00 o o

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102323 Ingelegde ramen SEITZ S7P - 1.031,00 o o

Voorin

100750-01 Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor) (Afhankelijkheid: ABH35404) 8 518,00 o o

In het midden

102619-02 Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheid: ABH28585) 3 207,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES

*** het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa. Verdere extra opties alsook juridische en technische 
informatie over het onderwerp „voertuiggewichten“ kunt u raadplegen vanaf pagina 4 en pagina 51 van deze prijslijst 
en op confi gurator.weinsberg.com/be
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Achterin

100750-03
Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, 
(achter) (Afhankelijkheid: ABH40248)

8 518,00 o o

101981-01 Openslaand raam (afmeting ontbreekt), achter rechts (met insectenhor en verduistering) 5 396,00 o o

101981-02 Openslaand raam, achter links (met insectenhor en verduistering) (Afhankelijkheid: ABH28589) 5 396,00 o o

Toiletruimte

101666-08 Openslaand raam met insectenhor en verduistering, toiletruimte 6 320,00 o o

100960-04 Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte) 2 133,00 o o

Wonen / Slapen

Wonen

552348 Zitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28592, ABH28593, ABH28591) 1 361,00 o o

552347 Enkelzitjes voor achterzitbank uittrekbaar (Afhankelijkheid: ABH28598, ABH28597, ABH28591) 25 1.943,00 o o

552247-02 ISOFIX-System (1 Kindersitz) 5 278,00 o o

Slapen

552574 EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 500,00 o o

552046 Extra slaapplaats dwars - 'gastenbed' (incl. draaibare tafel) (Afhankelijkheid: ABH28605) 8 318,00 o o

104103 Verbreding van de voertuigbreedte met 40mm tot 210cm, 
Verlenging van de liglengte met 110mm tot 205cm 5 1.403,00 o o

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335-15 Bekledingsstof keuze: ALU - o o

552188-04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK - 430,00 o o

552188-06 Bekledingsstof keuze: SZECHUAN - 430,00 o o

552188-07 Bekledingsstof keuze FIFTY SHADES (Kunstleder) - 430,00 o o

COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

550660-06 Pakket PEACH 3 232,00 o o

550660-02 Pakket STONE 3 232,00 o o

550660-03 Pakket AVOCADO 3 232,00 o o

550660-04 Pakket AQUA 3 232,00 o o

550660-05 Pakket MAGNOLIA 3 232,00 o o

550660-01 Pakket EARTH 3 232,00 o o

Tapijt

550235 Tapijt voor in woongedeelte 6 481,00 o o

Keuken / Bad gedeelte

Bad / Douche gedeelte

453608 Douche inleg voor douchebak 3 85,00 o o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Gas

301956 TRUMA MonoControl CS incl. gasfi lter (Afhankelijkheid: ABH28609) 1 389,00 o o

551327 Rookmelder - 37,00 o o

302494 Gasmelder - 146,00 o o

Verwarming / Airco

354173 Diesel standkachel TRUMA Combi 6 D 16 401,00 o o

352379 Kachel TRUMA Combi 6 D + E 1 1.279,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraTour FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

FUNCTIES EN OPTIES
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550825 Elektrische vloer bijverwarming 8 860,00 o o

353759 214130 TRUMA iNetX verwarmingspaneel - 847,00 o o

450740 Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd 2 361,00 o o

553746 Dakairco DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhankelijkheid: ABH28611, Opmerking: H176) 29 2.846,00 o o

Water

452718-01 214130 Waterfi ltersysteem "bluuwater" 1 440,00 o o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

251948 Kabelvoorbereiding voor zonnepaneel- en satellietinstallatie 2 119,00 o o

251248 Extra AGM boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28613) 24 483,00 o o

253747 Lithium ion boordaccu i.p.v. standaard boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28615, ABH29890) -8 1.321,00 o o

253748 Extra lithium boordaccu (Afhankelijkheid: ABH28617, ABH28618, ABH28613) 12 1.561,00 o o

253802 Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheid: ABH28623) 9 1.200,00 o o

Multimedia

252822 24" TV in plaats van 21,5" TV (alleen mogelijk i.c.m. starterpakket) (Afhankelijkheid: ABH28625) 2 72,00 o o

252445-02 24" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28779, ABH28627) 3 1.321,00 o o

252444-02 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het woongedeelte (Afhankelijkheid: ABH28781, ABH28627) 3 1.269,00 o o

252448-01 21,5" SMART TV met HD-Tuner incl. houder in het slaapgedeelte (Afhankelijkheid: ABH28637) 3 1.269,00 o o

252479 251261 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 101,00 o o

252405-01 252444-02, 
252445-02 TV-houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos - 418,00 o o

251261 252448-01 TV-houder (montage in slaapedeelte) incl. combi contactdoos (Afhankelijkheid: ABH28641) 3 229,00 o o

Zekerheid

252698 114580 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke tracking-functie, tracking 
na diefstal van voertuig mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146) - 282,00 o o

252815 114580 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, EU-
brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH28643) - 434,00 o o

253809 114580 velocate®-sensoren (gas, temperatuur, beweging) (Afhankelijkheid: ABH28645) - 270,00 o o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501646-05 Luifel 300 x 250 cm, antraciet 28 1.294,00 o –

501646-02 Luifel 350 x 250 cm, antraciet 28 1.294,00 – o

Opties

952823 214130 MediKit voucher (Opmerking: H137) - 115,00 o o

953757-01 214130 silwyREADY - 104,00 o o

FUNCTIES EN OPTIES
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H140 Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.

H141
Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen 
hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen 
in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142
Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. 
Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.

H711A
Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 20 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), 
volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.

H712C Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 100 liter

H157
Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fi etsendrager op de 
achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt.

H169
De noodbedfunctie mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Als extra slaapplaats in 
de zitgroep adviseren wij de optie "logeerbed overdwars met extra kussens".

H176 Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 15 cm hoger worden

H146
Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/
raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com

H137

Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. 
De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. 
De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. 
U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

H712D Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de ver watertank 102 liter
H712A Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 80 liter
H148 Uitsluitend verkrijgbaar in dakkleur: Wit of lavagrijs
H151 Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 20 cm hoger worden
H168 Let op: bij de keuze van het hefdak en de optie "logeerbed overdwars met extra kussens" is gelijktijdig dagelijks gebruik niet mogelijk.
H145 Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H135 De grootte van de luifel wijkt om technische redenen af bij de keuze voor het installatie op dak
H28 Optie 551834 (rollos aan de openslaande deuren achterin) is niet verkrijgbaar bij de 630 MEG OUTLAW

 CAMPER VAN
 belangrijke opmerkingen
 CAMPER VAN
 belangrijke opmerkingen
 CAMPER VAN CAMPER VAN

OPMERKINGEN
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ABH28559 Alleen in combinatie met 194088
ABH28561 Bestaat uit: 193956
ABH28563 Vervangt 193976
ABH28565 Alleen in combinatie met 193985
ABH28569 Niet mogelijk in combinatie met NEUFORD48
ABH28571 Vervangt 194021
ABH28576 Vervangt 194011
ABH28585 Niet mogelijk in combinatie met 553746 of 913918
ABH28589 Niet mogelijk in combinatie met 104103
ABH28591 Vervangt 552960-07
ABH28592 Alleen in combinatie met 552247
ABH28593 Niet mogelijk in combinatie met 552347
ABH28597 Bestaat uit: 552247
ABH28598 Niet mogelijk in combinatie met 552348
ABH28601 Niet mogelijk in combinatie met 552348 of 552347
ABH28603 Alleen in combinatie met 552348 of 552347
ABH28605 Bestaat uit: 552130
ABH28607 Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH28609 Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981

ABH28611 Niet mogelijk in combinatie met 102619-02 en 194106 
of 104107 of 104108 of 104109 en 913918

ABH28613 Vervangt 253749

ABH28615 Niet mogelijk in combinatie met 251248 en 252062 
en 913913 en 251248-03 en 253748-02

ABH28617 Alleen in combinatie met 253747 of 913913 
of 253748-02 of 913914-02

ABH28618 Niet mogelijk in combinatie met 913914 en 251248-03 en 251248

ABH28621 Niet mogelijk in combinatie met 253748-02 en 
913914 en 253748 en 913913 en 253747

ABH28623 Niet mogelijk in combinatie met 194106 of 
104107 of 104108 of 104109 en 100750-03

ABH28625 Alleen in combinatie met 252605-01 of 252438-01
ABH28627 Bestaat uit: 252405-01
ABH28637 Bestaat uit: 251261
ABH28641 Bestaat uit: 252479
ABH28643 Alleen in combinatie met 252698
ABH28645 Alleen in combinatie met 252698 en 252815
ABH28649 Niet mogelijk in combinatie met 214180

ABH28651 Niet mogelijk in combinatie met  (252445-02 of 
252444-02) en (103594 of 103577 of 102619-02) 

ABH28657 Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*:200318

ABH28661 Alleen in combinatie met FR4754050*:200318:202711
ABH28662 Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*:200318:202826
ABH28665 Alleen in combinatie met FR4764077*:202844
ABH28666 Niet mogelijk in combinatie met FR4764077*:200318

ABH28669 Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 en FR4760008*:202844

ABH28670
Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, 
FR4764042*:200318:202826 en FR4760008*:200318

ABH28673 Bestaat uit: 202132
ABH28674 Alleen in combinatie met 202844
ABH28675 Niet mogelijk in combinatie met 152828 en 200318

ABH28679
Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202711 en FR4760008*:202844

ABH28680
Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202826 en FR4760008*:200318 en 152828

ABH28683
Alleen in combinatie met FR4764042*:200318:202711 
en FR4764077*:202844

ABH28684
Niet mogelijk in combinatie met FR4764042*:200318:202826 
en FR4764077*:200318 en 152828

ABH28687
Alleen in combinatie met FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 en 
FR4764077*:202844 en FR4764042*:200318:202711

ABH28688
Niet mogelijk in combinatie met FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 en 
FR4764077*:200318 en FR4764042*:200318:202826

ABH28691

Alleen in combinatie met 203025-99 of 203026-99 of 203028-99 
of 203110-99 of 203029-99 of 203031-99 of 203111-99 of 203090-98 
of 203125 of 203131 of 203134 of 203132 of 203026-98 of 204025 
of 204024 of 204027 of 203110 of 203105 of 203111 of 203112

ABH28693 Niet mogelijk in combinatie met 152828
ABH28695 Niet mogelijk in combinatie met 202060
ABH28697 Niet mogelijk in combinatie met 202766
ABH28699 Niet mogelijk in combinatie met 200601-06 en 202852-01
ABH28701 Alleen in combinatie met 203794-01
ABH28705 Alleen in combinatie met 202139
ABH28707 Alleen in combinatie met 152828 of 202132
ABH28709 Vervangt 200868
ABH28710 Alleen in combinatie met 210014
ABH28713 Alleen in combinatie met 200975-01 of 200975-06
ABH28715 Niet mogelijk in combinatie met 201165 of 103586
ABH28717 Alleen in combinatie met 200488
ABH28719 Bestaat uit: 202137
ABH28721 Niet mogelijk in combinatie met 203731
ABH28725 Alleen in combinatie met 253758 of 252143 of 203728
ABH28727 Alleen in combinatie met 252143
ABH28728 Niet mogelijk in combinatie met 212481
ABH28731 Alleen in combinatie met 102784
ABH28733 Alleen in combinatie met 102783
ABH28735 Vervangt 102920-03 en FR4754050*:102619-03

ABH28737

Niet mogelijk in combinatie met FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760050*, FR4764042*:103586 of 100750-03 of 102619-02 
of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 en 
FR4754050*:103586 of 100750-03 of 102619-02 of 252575-01 
of 252605-01 of 252439-01 of 252438-01 of 553746 of 913918

ABH28741 Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103594
ABH28743 Niet mogelijk in combinatie met 103586

ABH28745

Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 
of 252439-01 of 103577 of 103594 en FR4764077*:553746 of 
913918 of 252438-01 of 252439-01 of 103577 of 103594

ABH28747 Vervangt 102619-03 en 102619-01

ABH28749
Niet mogelijk in combinatie met FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:553746 of 913918 of 103577 of 103594

ABH28751 Vervangt 552347
ABH28753 Vervangt 552348
ABH28755 Vervangt 552247-01
ABH28757 Alleen in combinatie met 102436
ABH28759 Alleen in combinatie met 352380
ABH28761 Alleen in combinatie met 352971 of 351166
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ABH28763 Vervangt 351274

ABH28765
Vervangt FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03

ABH28766

Niet mogelijk in combinatie met FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 of 
100750-03 en FR4754050*:102619-03 of 100750-03 
of 103577 of 103594 en FR4764077*:102619-02 en 
FR4764042*:102619-03 of 100750-03 en 913918

ABH28769
Alleen in combinatie met 210006 of 214160 
of 214165 of 252143 of 203728

ABH28773 Alleen in combinatie met 252405-01

ABH28774

Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*, 
FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:102619-02 of 103577 of 103594 en FR4764077*:553746 
of 913918 of 103577 of 103594 of 102619-02

ABH28777
Niet mogelijk in combinatie met FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 of 
103577 of 103594 en FR4764077*:103577 of 103594 of 102619-02

ABH28779
Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 of 252439-01 
of 252605-01 of 252438-01 of 252444-02

ABH28781 Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 of 252439-01 
of 252605-01 of 252438-01 of 252445-02

ABH28783 Niet mogelijk in combinatie met FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*:200318

ABH28785 Alleen in combinatie met FR4854050*:200318:202711
ABH28786 Niet mogelijk in combinatie met FR4854050*:200318:202826
ABH28789 Alleen in combinatie met FR4864077*:202844
ABH28790 Niet mogelijk in combinatie met FR4864077**:200318

ABH28793 Alleen in combinatie met FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 en FR4860008*:202844

ABH28794
Niet mogelijk in combinatie met FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, 
FR4864042*:200318:202826 en FR4860008*:200318

ABH28797
Alleen in combinatie met FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202711 en FR4860008*:202844

ABH28798
Niet mogelijk in combinatie met 152828 en FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202826 en FR4860008*:200318

ABH28801 Alleen in combinatie met FR4864042*:200318:202711 
en FR4864077*:202844

ABH28802 Niet mogelijk in combinatie met FR4864042*:200318:202826 
en FR4864077*:200318 en 152828

ABH28805
Alleen in combinatie met FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 
en FR4864077*:202844 en FR4864042*:200318:202711

ABH28806
Niet mogelijk in combinatie met FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 en 
FR4864077*:200318 en FR4864042*:200318:202826

ABH28809

Alleen in combinatie met 203025-99 of 203026-99 of 203028-99 
of 203110-99 of 203029-99 of 203105-99 of 203031-99 of 
203111-99 of 203090-98 of 203125 of 203134 of 203132 of 204025 
of 204024 of 204027 of 203110 of 203111 of 203112 of 203105

ABH28811 Bestaat uit: 251925
ABH28813 Vervangt 102920-03 en FR4854050*:102619-03

ABH28815

Niet mogelijk in combinatie met FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860050*, FR4864042*:103586 of 100750-03 of 
102619-02 of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 of 
252438-01 en FR4854050*:103586 of 100750-03 of 
102619-02 of 252575-01 of 252605-01 of 252439-01 
of 252438-01 of 553746 of 913918 of 102619-03

ABH28819
Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 of 252605-01 of 
252438-01 of 252439-01 of 103577 en FR4864077*:553746 
of 913918 of (100750-03 en 252575-01 of 252605-01) 

ABH28821
Niet mogelijk in combinatie met FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, 
FR4864042*:553746 of 913918 of 103577 of 103594

ABH28823
Vervangt FR4854050*, FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03

ABH28824

Niet mogelijk in combinatie met FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 of 
100750-03 en FR4854050*:102619-03 of 100750-03 
of 103577 of 103594 en FR4864077*:102619-02 en 
FR4864042*:102619-03 of 100750-03 en 913918

ABH28827
Niet mogelijk in combinatie met FR4854050*, FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 of 
103577 of 103594 en FR4864077*:103577 of 103594 of 102619-02

ABH29890 Vervangt 253749 en 251489-02
ABH30123 Niet mogelijk in combinatie met 280060
ABH30125 Niet mogelijk in combinatie met 280050
ABH30182 Alleen in combinatie met 194098 of 194018

ABH30868

Alleen in combinatie met 203112 of 203021-99 of 203025-99 
of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 
of 203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203090-98 of 
203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 
203132 of 203135 of 213044 of 213045 of 204025 of 203110 
of 203024 of 203028 of 203105 of 203032 of 204024 of 
203111 of 203034 of 203031 of 203112 en 101666-08

ABH30870

Alleen in combinatie met 203112 of 203021-99 of 203025-99 
of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 of 
203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203034-99 of 203090-98 
of 203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 
203132 of 203135 of 213044 of 213045 of 203021-99 of 203025-99 
of 203022-99 of 203026-99 of 203024-99 of 203028-99 of 
203029-99 of 203032-99 of 203031-99 of 203034-99 of 203090-98 
of 203092-98 of 203110-99 of 203111-99 of 203125 of 203134 of 
203132 of 203135 of 213044 of 213045 en 101666-08 of 204025 
of 203110 of 203024 of 203028 of 203105 of 203032 of 204024 
of 203111 of 203034 of 203031 of 203112 en 101666-08

ABH30948 Niet mogelijk in combinatie met 253748-02 en 913913 en 253747
ABH32239 Bestaat uit: 194093 of 193981 of 194005
ABH35404 Niet mogelijk in combinatie met 252575-01 en 252605-01
ABH35406 Alleen in combinatie met 201198
ABH35408 Alleen in combinatie met 201199
ABH35410 Alleen in combinatie met 201609
ABH35412 Alleen in combinatie met 200318:202139
ABH35414 Alleen in combinatie met 201165
ABH35418 Alleen in combinatie met 201686
ABH40244 Niet mogelijk in combinatie met 194086

ABH40246 Niet mogelijk in combinatie met 253802 en 
FR4555050*:252575-01 of 252605-01

ABH40248 Niet mogelijk in combinatie met 253802 en 
FR4655050*:252575-01 of 252605-01

ABH40250 Niet mogelijk in combinatie met 452258

ABH41513 Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 
202711-01 en 200318 en 202132

ABH41515 Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 202711-01 en 202132
ABH41517 Alleen in combinatie met 103594 of 104117
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VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand 
per 03/2023.De prijslijst is vanaf 03/2023 en voor modeljaar 2023 geldig. 
Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens verlie-
zen hun geldigheid met betrekking tot de aangeboden voertuigen.Ver-
gissingen en drukfouten zijn voorbehouden.

NAAR TECHNISCHE GEGEVENS EN AFBEELDINGEN:
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te 
brengen, adviseren we aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend 
bij uw bevoegde WEINSBERG dealer te laten uitvoeren met originele 
WEINSBERG onderdelen.
Voor latere veranderingen en inbouw, indien deze technisch mogelijk 
zijn, moet normaal betaald worden. In sommige gevallen kunnen spe-
cifi eke wensen en combinaties elkaar uitsluiten. Wijzigingen qua cons-
tructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze 
de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid 
dienen.
De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede 
uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse 
gaan 03/2023. Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, 
standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Vraag hierover voor 
de aankoop informatie bij de bevoegde WEINSBERG dealer.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aan-
passingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover 
deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant 
hebben. 
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afslui-
ten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet verme-
den kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de 
plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel 
betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken 
van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduit-
voeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleuraf-
wijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw 
WEINSBERG dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigen-
schappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde 
decoratie is niet leverbaar

Belangrijke technische en juridische informatie over de 
voertuigconfi guratie en gegevens met betrekking tot het gewicht
Voor het wegverkeer is elk voertuig slechts tot een bepaald maximum-
gewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet 
worden overschreden. Daarom moet bij de confi guratie en bij de keuze 
van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) uit 
ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de techni-
sche en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig.
De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig worden 
uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commis-
sie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 
van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en 
volledig mogelijk te informeren over de informatie met betrekking tot het 
gewicht in onze verkoopdocumenten, zijn de volgende toelichtingen en 
opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van 

deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over 
de gewichtsgerelateerde informatie in onze verkoopdocumenten zorg-
vuldig door voordat u uw voertuig confi gureert en bestelt. Onze dealers 
helpen u ook graag bij de keuze en confi guratie van uw voertuig.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van het 
voertuig in beladen toestand
De „toegestane maximum massa“ van het voertuig wordt vermeld in 
deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant 
opgegeven maximum massa die uw voertuig in beladen toestand mag 
wegen (bv. 3.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden 
overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa 
tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. 
In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa 
tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft 
met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw voertuig vóór elke rit te 
wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van het 
voertuig in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de nale-
ving van de toegestane maximum massa.
De toegestane maximum massa wordt voor elke indeling in onze prijslij-
sten aangegeven. 

Voorbeeld:

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig 
Het „rijklaar gewicht“ is de massa van het voertuig met carrosserie 
en standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), 
met inbegrip van de tot 90% gevulde brandstoftank alsook afgevulde 
bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereed-
schap en hulp bij bandenpech, en de wettelijk vastgelegde massa van 
de chauffeur, die wordt berekend aan de hand van een vaste waarde 
van 75 kg. 
Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling in onze prijslijsten aangegeven. 

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG IN HET KADER 
VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, 

NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE 
VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. 

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK WEINSBERG 
GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
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Voorbeeld:

In rijklare toestand worden de volgende 
punten bij de massa gerekend:
•  het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van de carrosserie, 

bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, gereed-
schap en een reparatieset voor lekke banden;

•  bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basis-
confi guratie van een voertuig, uitgerust met alle wettelijk vereiste 
voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor 
geen verdere specifi caties op het niveau van de confi guratie of uitrus-
ting vereist zijn;

•  de tot 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (de capaciteit 
van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter, afhankelijk van 
het voertuigmodel tijdens het rijden) en een tot 100% gevulde alumi-
nium gasfl es met een gewicht van 16 kg;

•  de tot 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
•  de chauffeur, wiens gewicht wordt berekend op een vaste waarde van 

75 kg. 

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in 
de verkoopdocumenten van Knaus Tabbert AG berekende nominale 
waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde 
toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen 
een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van 
uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende 
laadvermogen. Daarom dient u bij de confi guratie van uw voertuig 
zeker rekening te houden met deze toleranties. 

3. De werkelijke voertuigmassa
De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklaar gewicht van het voertuig, 
vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optio-
nele uitrusting van een bepaald voertuig. 

4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers
De „massa van de chauffeur“ wordt berekend als een vaste waarde 
van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aange-
zien de massa van de chauffeur reeds is opgenomen in het rijklaar 
gewicht, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane 
passagiers.
De „massa van de passagiers“ is het resultaat van het door de fabrikant 
toegestane aantal personen tijdens het rijden, zoals bepaald in de type-
goedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, 
berekend als een vaste waarde van 75 kg.
Het toegestane aantal personen tijdens het rijden wordt voor elke inde-
ling in onze prijslijsten aangegeven. Het toegestane aantal personen 
tijdens het rijden kan als gevolg van de installatie van extra uitrusting 
lager uitvallen.

Voorbeeld:

De massa van de passagiers wordt eveneens berekend op basis van 
een vaste waarde van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke 
gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal personen van 
4 tijdens het rijden, bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg 
(3*75 kg).

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting
Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) 
wordt verwezen naar de basisconfi guratie van een voertuig, uitgerust 
met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemon-
teerde uitrusting waarvoor geen verdere specifi caties op het niveau van 
de confi guratie of uitrusting vereist zijn. 
In onze prijslijsten kunt u voor elke indeling informatie terugvinden over 
de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“).
Bij „Extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) 
wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting 
behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek 
in het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. 
Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die 
door u of uw handelspartner na afl evering van het voertuig door de fab-
rikant in het voertuig zijn ingebouwd.
Informatie over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en 
opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u voor elke indeling 
in onze prijslijsten.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te 
allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft 
(zie punt 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor 
een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de 
informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt 7).

Voorbeeld:
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6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen
Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum 
massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de 
fabrikant opgegeven Maximum resterend laadvermogen af te trekken.
De Europese wetgeving legt voor campers een vast „minimum laadver-
mogen“ vast, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere 
accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij 
de confi guratie van uw voertuig niet worden onderschreden en wordt 
berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg ≥ 10 * (n + L)
Hier geldt het volgende: „n“ = maximum aantal passagiers vermeerderd 
met de chauffeur en „L“ = totale lengte van het voertuig in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting
Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laad-
vermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de 
extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecifi ceerd. Het 
gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optio-
nele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en 
„opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen 
in acht wordt genomen.
Knaus Tabbert AG berekent de Maximum resterend laadvermogen door 
het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en het minimum laad-
vermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:
 3.500 kg Toegestane maximum massa
-  2.968 kg Rijklaar gewicht
-  3*75 kg Massa van de passagiers
-  110 kg minimum laadvermogen
=  197 kg Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de 
berekening van gewichtsspecifi caties
De in de prijslijsten vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nomi-
nale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties 
tot ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % 
zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke 
grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste 
fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkin-
gen in het gewicht niet worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde 
productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties 
een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw voertuig 
en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laad-
vermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de confi guratie 
van uw voertuig. 

Voorbeeld:
 Rijklaar gewicht volgens prijslijst: 2.968 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5 %: 148 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht 2.820 tot 3.116 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties
Als de feitelijke voertuigmassa zozeer verhoogt door de keuze van 
extra uitrusting, dat er rekenkundig tussen de feitelijke voertuigmassa 
en de toegestane maximum massa niet meer voldoende laadmogelij-
kheid voorhanden is om de toegelaten passagiers en de minimale nut-
tige massa mee te nemen, kunt u bij de confi guratie van uw voertuig 
in principe (afhankelijk van de indeling) kiezen voor een verhoging van 
het laadvermogen van het voertuig, een vermindering van het toegela-
ten aantal zitplaatsen tijdens het rijden en/of extra uitrusting weglaten. 
In onze confi gurator is dit dan een voorwaarde om de confi guratie te 
kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de confi guratie niet worden 
voortgezet.
Vergewis u er eventueel bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de 
toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt 
en dat er ook voldoende laadmogelijkheid is voor passagiers en bagage 
(minimale nuttige massa, zie hieronder).
Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermo-
gen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiege-
relateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de 
confi guratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laad-
mogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling 
slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.
Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra 
uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale 
waarde van het rijklaar gewicht uit de prijslijst in een laadvermogen 
van 180 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze 
waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rij-
klaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de prijslijsten vermelde 
nominale waarde, wordt het laadcapaciteit verlaagd van 180 kg naar 
151 kg:

Voorbeeld:
  3.500 kg Toegestane maximum massa
- 2.998 kg  Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van de 2.968 kg, die 

wordt vermeld in de verkoopdocumenten).
- 3*75 kg Massa van de passagiers
- 150 kg  Bestelde extra uitrusting voor het specifi ek geconfi gu-

reerde voertuig
=  127 kg  Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laad-

capaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen 
(zie punt 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen voertuig vóór elke rit te wegen 
en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht 
neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van 
het voertuig.

De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. 
Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % 
BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring 
en homologatie. Raadpleeg uw WEINSBERG dealer voor meer 
informatie.
Het vrijblijvende prijsadvies voor de optionele uitrusting geldt 
alleen bij inbouw in de fabriek in nieuwe voertuigen tijdens de 
productie. Een latere inbouw is bovendien niet bij alle aangeboden 
optionele indelingen mogelijk. Het vermelde prijsadvies voor 
afzonderlijke uitrustingspakketten verandert niet door extra 
uitrusting toe te voegen of weg te laten.
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Bezoek ons op
Social media en in
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