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 ALKOVE
 CaraHome

TEKNISKE DATA

CaraHome 550 MG 600 DKG 650 DG 650 MEG
GRUNNUTRUSTNING

Lengde (cm) 597 645 699 699

Bredde (ute) (cm) 230 230 230 230

Bredde (inne) (cm) 216 216 216 216

Høyde (ute) (cm) 320 320 320 320

Høyde (inne) (cm) 200 200 200 200

Faktisk kjøretøymasse inkludert lovpålagt basisutstyr (kg) 2.825 2.873 2.926 2.926

Teknisk tillatt totalvekt (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500

Maksimal lastemulighet (kg) 675 627 574 574

Tillatt tilhengerlast (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000

Akselavstand (cm) 345 345 380 380

Dekkstørrelse 225/75R16 CP 225/75R16 CP 225/75R16 CP 225/75R16 CP

Antall personer tillatt under kjøring 4 6 6 4

Soveplasser (Merk: H141) 4 6 6 5

Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142) 4 6 6 5

3-punkts sikkerhetsbelter 2 2 2 2

Maksimalt antall seter med belter 4 6 6 4

PÅBYGG

Hengslede vinduer helt rundt 4 4 4 4

Bodelsdør (bredde x høyde) (cm) 60 x 195 60 x 195 60 x 195 60 x 195

Taktykkelse (mm) 31 31 31 31

Veggtykkelse (mm) 31 31 31 31

Gulvtykkelse (mm) 40 50 50 50

BODEL

Hoftebelte i motsatt kjøreretning – 2 2 2

3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen 2 2 2 2

Sengemål alkove (cm) 210 x 140 210 x 140 210 x 140 210 x 140

Sengemål i front (cm) – 184 x 100 184 x 120 184 x 120

Sengemål bak (cm) 210 x 135/115 211 x 74;  194 x 76 210 x 141/135 190 x 87; 201 x 87

VANN

Volum av avløpsvann (Liter) 101 101 101 101

Volum av ferskvann i (Liter) (Merk: H712F,H711) 124 124 124 124

KJØKKEN

Kjøleskap (Liter) 98 177 177 142

STRØMFORSYNING

Bodelsbatteri 75 75 75 75

Antall stikkontakter 230 V 7 7 7 7

Antall USB kontakter 1 1 1 1

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) 

s s s s
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BASISKJØRETØY

203001-99
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet med Start&Stop System 
inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro 6d-Final (103 kW / 140 HK)

202826 6-trinns manuell girkasse

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

202843 Bredsporschassis

202844 Chassis for venstrekjøring

202847 Bak-/foraksel-stabilisator

202848 Skivebremser

202852-01 Lakkfarge: Hvit

203718-01 Svart radiatorgill med blanke detaljer

201788 Støtfanger front, lakkert i bilens farge

202132 16" felger

201815
Aluminiumsfelger med standarddekk 
(Avhengig av: ABH7758, ABH29941)

200176
AC/Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. 
pollenfilter og visning av utetemperatur

201862 Airbag på førerside

200501 Airbag på passasjerside

201952-01 Høydejusterbart førersete

201952 Høydejusterbart passasjersete

202478 Multifunksjonsratt

200975-04
Originale FIAT-Captainchair seter i førehus med 
armlener. Setetrekk i WEINSBERG design

202133 Kledning på sittekasse

552889 Stoffgardiner til front og sidevinduer (forheng)

200567 Tempomat – Cruise Control

202871 ESP

202872 Hill Holder (bakkestart)

202873 ABS

202874 Elektronisk startsperre

202876 Elektro mekanisk servostyring

203755 Stabilitetsfunksjon for tilhenger

203756 Bremsefunksjon etter kollisjon

222881 Sidevindassistent

202890 Drivstofftank 75 liter

202891 Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør

202892-02 Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)

200488 Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)

202901-01 Standard kjørelys

250233 Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i førerhus

252143
Radio DAB+, all-in-one navigasjonssystem med 
camping programvare og 3 års oppdatering av 
kart. Inkluderer ikke CD/DVD spiller.

251793 Ryggekamera inkl. kabling (Avhengig av: ABH23187)

252715 Headup Display (Avhengig av: ABH7707)

102273-01 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 150 kg lastekapasitet

Bodelsdører

102839
Bodelsdør: WEINSBERG KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, 
med dobbelt tetning, uten vindu, 2 stk foldbare kleskroker

100602 Insektbeskyttelsesdør

102840 Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)

Serviceluker / Garasjedør

102911 Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening

102915-07
WEINSBERG Easy-Travel-Box tilgengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; 
Frisk / spillvannskran; 230 V Euro utvendig tilkobling

102916-02 Serviceluke til Easy-Travel-Box 60 x 24 cm, front venstre

102914-14 Gasskasse med lokk og tregulv (Avhengig av planløsning)

102914-10 Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

102923-04 Vindu m/ dobbelt glass og åpningsfunksjon (myggnett og blending)

103583 Lukket Rollo kassettsystem for kjøkkenvindu

102619-04 Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blending, klar (alkove)

100496-02 Alkovevindu (høyre)

100750-02
Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med 
myggnetting og blending, (midten)

102619-03
Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, 
klar (bak) (Avhengig av planløsning)

100960-04 Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)

Materialer / Grafisk

100887 GFK-tak forsterket for hagl

102926-06 Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse

102926-01 Tak og sidevegger i sandwichkonstruksjon

102928-05 Motstandsdyktig belegg på undersiden

102036-01 Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)

Belysning / Teknikk

102933-05 Baklys i LED utførelse

251491 Lampe for fortelt med bevegelsedetektor, Xenon

Møbler / Overflater

552941-03 Ventilerte skaper og oppbevaringsrom

552940-19 Møbelutførelse: Tiberino

552941-28 Profillister utført delvis i heltre

552944 PVC Gulv

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

552960-03 Dobbel dinette

552945-01
EvoPore HRC madrass, kun for faste senger 
(Avhengig av planløsning)

552945-12 EvoPore HRC madrass til alkove/køyesenger

552950-02 Sikkerhetsnett for alkove og køyesenger

552198 Ombygning av sittegruppe (Avhengig av planløsning)

STANDARDUTSTYR

 ALKOVE
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STANDARDUTSTYR

552335-01 Møbelstoff: TURIN

201074 Sett med gulvmatter til førerhus, i WEINSBERG design

Kjøkkendel / Bad

402985-01
3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i 
rustfritt stål (Avhengig av: ABH7717)

402417 Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)

303501 Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler

402993-09
Skuffer med bestikkinnsats, soft-close funksjon 
og skuffeskinner med kulelager

402998 Laminert bakvegg på kjøkken

453507 Toalett rom i tre eller kunststoff look

450520
Dusjutvidelse for toalett (dusjarmatur med holder 
og forheng) (Avhengig av planløsning)

453509-01 Veggbeslag til dusjhode

453509-08 Oppbevaringsboks T-rom (Avhengig av planløsning)

453509-06 Klesstang

453503-03 Kassett-toalett DOMETIC, dreibart

Gass / Oppvarming / Klima

302973 Gassanlegg 30 mbar

551327 Røykvarsler

551054 Varmluftsdistribusjon 12 V

351274 Varmeovn TRUMA Combi E

550825 Elektrisk gulvvarme

353743 TRUMA iNetX Master

450740 Avløpstank isolert og oppvarmet

453510-01 Vannforsyning med nedsenket pumpe

 ALKOVE
 CaraHome

Merknader 

453510-03 Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri

453510-07 Vannrør plassert i isloert område

452718-01 Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

253524 Skilleteknikk mellom bil og bodelsbatteri

253533 Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri

253522 CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat

253529 Jordfeilbryter

251949-02 USB kontakt i front (1 stk.)

253534-05 Primært LED-belysning i salong

253534-13 Innebygget halogenbelysning i toalettrom

252723 Ladebooster til bodelsbatteri

253517 230 V SCHUKO kontakt (universal)

250072-06 230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)

252729 230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)

Diverse

953542-08 Bruksanvisning (Norsk)

Tillegg

953543
10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, 
utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)

150620 Havarisett

952823
MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt 
førstehjelpspakke (inkluderer sårspray, desinfeksjonsspray 
og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)

953757-01 silwyREADY
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PAKKER

Veil. pris  
inkl. mva. 

221013 Arctic Pakke (1 kg)

201787 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent 1 200

203732 230 V kontakt i førerhus 2 200

203734 Oppvarmet frontrute 2 500

203808
Helårsdekk. Passer for alle årstider, 
spesielt utviklet for bobiler og Camper 
Van med forbedrede kvaliteter.

4 600

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 10 500

Listepris pakke 9 300

Besparelse 1 200

Veil. pris  
inkl. mva. 

210073 TV-Pakke Twin 27" – 60 (25 kg)

252405 TV holder 4 200

252479 TV forberedelse (soverom) 1 000

252824-01
Komplett Oyster 60 Premium antenne 
system, Twin Inkl. 27" SMART-TV

46 600

Hvis alternativet er valgt, øker 
kjøretøyets høyde med ca 11 cm

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 51 800

Listepris pakke 40 000

Besparelse 11 800

Veil. pris  
inkl. mva. 

114580 Connected-Security-Pakke for 
velocate® GPS-Tracker

252698 velocate® GPS tracker 2 800

252815 velocate®  LIFETIME Lisens med 
ubegrenset personlig tracking EU 4 400

253809 velocate® sensorer (gass, 
temperatur og bevegelse) 2 700

I tillegg kan maskinvaren utvides ved 
hjelp av sensorer som ekstrautstyr 
(f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner 
informasjon på www.velocate.com

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 9 900

Listepris pakke 9 200

Besparelse  700

Veil. pris  
inkl. mva. 

210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)

202150 Dekktrykksensor 3 000

202710
FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break 
Control", "Lane Departure Warning" varsling 
system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor.

10 500

Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr 13 500

Listepris pakke 12 400

Besparelse 1 100
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Veil. pris  
inkl. mva. 55
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Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr  |  – = ikke mulig  |  s = Standard KG

BASISKJØRETØY

Girtype

202711 9 trinns Wandler automat girkasse (Avhengig av: ABH7758) 18 40 300 o o o o

Oppvekting

201781-01 Oppvekting fra 3.500 kg til 3.650 kg (Avhengig av: ABH23192) - 3 800 o o o o

952795
Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 6 til 5 personer 
(Avhengig av: ABH23192, ABH7691)

- – o o –

Chassis / Understell / Fjæringsystemer

200394 Støtteben bak 4 4 200 o o o o

203722 Bladfjærer i kunststoff -15 – – s –

Lakkfarge

201786-04 Chassis lakkert i fargen Lanzarote Grey - 6 500 o o o o

203721 Spoiler i Aluminiums-look -  800 o o o o

203720 Spoilerleppe i sort utførelse -  800 o o o o

202139 Frontlys med sorte rammer (Avhengig av: ABH7741) -  300 o o o o

203718 Radiatorgrill i sort utførelse med blanke klips og 
forkrommet dekor (Avhengig av: ABH7742) - 1 400 o o o o

Dekk

203808 221013 Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for 
bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter. - 4 600 o o o o

200868 Navkapsler i WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7744) 2  900 o o o o

Interiør

201686 AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell) - 5 100 o o o o

201519 Ratt og girkule i skinn - 2 400 o o o o

203730 Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer - 1 200 o o o o

200633 Svingbare stoler i førerhus 15 s – – s

202392 Varme i fører og passasjersete 1 7 800 o o o o

203734 221013 Oppvarmet frontrute 1 2 500 o o o o

550610 Skjerming for front- og sideruter i førerhus 4 8 400 o o o o

Assistent Systemer

201787 221013 "Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent - 1 200 o o o o

202150 210018 Dekktrykksensor 1 3 000 o o o o

202710 210018 FIAT sikkerhetsPakke (bestående av: "Full Break Control", "Lane Departure 
Warning" varsling system, Skiltgjenkjenning og Regnsensor. 1 10 500 o o o o

203729 Elektrisk Parkeringsbrems -9 6 400 o o o o

254114 Levelling system 1 5 400 o o o o

Belysning / Tekniske detaljer

200178-01 Tåkelys med svingfunksjon 2 2 100 o o o o

201043 Reservehjul (Avhengig av: ABH20405) 20 2 300 o o o o

202712 Drivstofftank 90 liter 13 1 100 o o o o

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

 ALKOVE
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FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Veil. pris  
inkl. mva. 55
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G

Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr  |  – = ikke mulig  |  s = Standard KG

203731 Keyless (Entry&Go) (Avhengig av: ABH7714) 1 7 800 o o o o

202227 Ekstra nøkkel med fjernbetjening -  400 o o o o

203723 Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og binklys) (Avhengig av: ABH7749) - 13 000 o o o o

202137 203723 LED kjørelys - 3 900 o o o o

201630 Batteribryter i førerhus - 2 300 o o o o

203732 221013 230 V kontakt i førerhus - 2 200 o o o o

Multimedia / Navigasjon

203727 Induktivt ladefunksjon - 2 800 o o o o

203725 Virituell cockpit - 6 400 o o o o

Transportsystemer

102273 102735-01, 
200188 Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet 20 13 400 o o o o

200188 Hengerfeste (fast) (Avhengig av: ABH7709, ABH7708) 26 18 500 o o o o

100215 Sykkelstativ for 2 sykler (bak), max lasteevne 60 kg 
(Avhengig av: ABH7709, Merk: H157) 10 4 600 o o o o

100216 Sykkelstativ for 3 sykler (bak), max lasteevne 60 kg 
(Avhengig av: ABH7709, Merk: H157) 11 5 500 o o o o

100217 Sykkelstativ for 4 sykler (bak), max lasteevne 60 kg 
(Avhengig av: ABH7709, Merk: H157) 12 6 700 o o o o

102514 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler (bak) 
max. 50 kg (Avhengig av: ABH7709, Merk: H157) 17 7 800 o o o o

102515 THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler (bak) 
max. 50 kg (Avhengig av: ABH7709, Merk: H157) 18 8 500 o o o o

102735-01

"E.hit: automatisk svingbart og integrert bakre stativ med dobbel svingarm for 
sykler og transportbokser, inkludert en avtakbar tilhengerkobling som er skjult i 
støtfangeren. 
Også inkludert avtakbar e.base, tilbehørssokkelen med sammenleggbare 
baklykter og dynamiske blinklys samt e.carry, det bakre sykkelstativet for 2 
sykler med en maksimal belastning på 113 kg  (Avhengig av: ABH7710, ABH7708)"

45 34 900 o o o o

102736 E.carry tilleggs sett for 2 sykler for e.hit, integrert lasteholder. 
Maks. 105 kg tilleggs vekt. (Avhengig av: ABH7711) 20 6 100 o o o o

102737 E.box: Oppbevaringskasse for e.hit med 320 liter volum 
og maks. vekt 102 kg (Avhengig av: ABH7711) 19 10 400 o o o o

102764
THULE garasje System 1: 2 stk. Multifunksjonelle holdere i bakre vegg, inkl. 
gummi beskyttelse, 2 st. festestropper med 6 øyekroker. Lett justerbare i 
skinne. 1 stk. justerbart bagasjenett, støtter THULE originalt tilbehør.

4 3 500 o – o o

Bodelsdører

102564

Bodelsdør: WEINSBERG PREMIUM: med følgende ekstrautstyr: 
flerpunkts låser, skjulte hengsler og dørstopper / dørlåsning ved hjelp 
av gassdempere, inkl. vindu med plisse-blendingsgardin, integrert 
paraplyrom og oppbevaringslomme i WEINSBERG Design.

2 7 600 o o o o

102610-01

Bodelsdør: WEINSBERG EKSKLUSIV: med vindu og integrert Coming Home 
belysning, flerpunkts låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning 
ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, skinndetaljer av høy kvalitet, 
elektr. sentrallås, integreret paraplyrom, oppbevaringslomme

2 10 200 o o o o
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FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR
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Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr  |  – = ikke mulig  |  s = Standard KG

102577
Matchende multifunksjonell bag i WEINSBERG design som tillegg 
til WEINSBERG KOMFORT bodelsdør (Avhengig av: ABH17737)

-  900 o o o o

100212 Elektrisk stigtrinn 7 6 300 o o o o

Serviceluker / Garasjedør

102522-03 Serviceluke og garasjedør med sentrallås (Avhengig av: ABH7759, ABH7714) 2 10 100 o o o o

Midten

102914-01
Lett tilgang til gassflasker via serviceluke som er 
plassert på sideveggen av kjøretøyet

- s – – –

Bak

100526-05 Garasjedør 62,5 x 110 cm, venstre 5 s s – –

100526-15 Garasjedør 80 x 110 cm, venstre 6 – – s s

100526-16 Garasjedør 80 x 110 cm, høyre 6 – – s s

100526-06 Garasjedør 62,5 x 110 cm, høyre 5 s s – –

Vinduer / Takluker og Ventilasjon

Front

100496-01 Alkovevindu (venstre) 4 2 600 o o o o

Bak

100960-03 Takluke 28 x 28 cm med myggnetting, klar (bak) 2 – s – –

101019-02 Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre) 6 3 500 o – o o

Toalett / Baderom

101666 Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blending 6 3 200 – o o o

Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler

Bodel

552962-04 Bord kan forlenges - s – – –

552309 Alkove trukket med stoff og utstyrt med oppbevaringsnett - 4 500 o o o o

552247 ISO-Fix-system for 2 barnestoler 5 2 800 o o o o

Soverom

552574 Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse 6 5 000 o – o o

550625 Alkoveseng som kan slås opp 5 8 100 o o o o

551856 Ombygging av seng med uttrekk (sittegruppe) 4 – s s –

551796 Sengeutvidelse 2 5 600 – – – o

Møbelstoffer

552335-10 Møbelstoff: FOREST - o o o o

552335-11 Møbelstoff: STONE WATER - o o o o

552335-12 Møbelstoff: BLOOM - o o o o

552335-13 Møbelstoff: DUSK - o o o o

552188-06 Møbelstoff: SZECHUAN - 4 300 o o o o

552188-01 Møbelstoff: ACTIVE NAVY - 4 300 o o o o

552188-07 Møbelstoff: FIFTY SHADES (Kunstskinn) - 4 300 o o o o
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COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk

550660-06 Pakke PEACH 3 2 300 o o o o

550660-02 Pakke STONE 3 2 300 o o o o

550660-03 Pakke AVOCADO 3 2 300 o o o o

550660-04 Pakke AQUA 3 2 300 o o o o

550660-05 Pakke MAGNOLIA 3 2 300 o o o o

550660-01 Pakke EARTH 3 2 300 o o o o

Tepper

550235 Teppe i bodel 6 4 800 o o o o

Kjøkkendel / Bad

Kjøkkendel

402991-09 Kjøleskap 98 liter - s – – –

401819 Kjøleskap 177 liter (2-delt dør) 13 – s s –

402767 Kjøleskap 142 liter - – – – s

400541 Foldbar utvidelse av kjøkkenbenk 1 1 200 o o o o

400369 Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap) 13 8 700 – o o –

400369-01 Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) 13 8 700 – – – o

401257 Avtrekksvifte 2 3 200 o o o o

Baderom

452301 4 ekstra kleskroker i baderom -  400 o o o o

451714 De Luxe dusjrom med dusjdør 8 5 800 s o o o

453509-03 Speilskap - s – – –

Gass / Oppvarming / Klima

Gassforsyning

102675 Utrekksystem for gassflasker (2 x 11 kg) 13 s – – –

301057 Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengig av: ABH7718) - 2 000 o o o o

301956 TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7719) 1 3 900 o o o o

301957 TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7719) 1 5 200 o o o o

302499 TRUMA LevelControl (for 1 stålflaske) (Avhengig av: ABH7720) - 2 000 o o o o

302033 Gassalarm (Avhengig av: ABH7721) - 2 700 o o o o

300518 Utvendig tilkopling for gass 1 2 700 o o o o

Oppvarming / Klima

352971 Varmeovn TRUMA Combi 4 14 s s – –

351166 Varmeovn TRUMA Combi 6 14 4 000 o o s s

550491 Oppvarming alkove 1 3 300 o o o o

552052 Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig av: ABH7760) 29 28 600 o o o o

Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet

Elektronikk

251949-09 USB kontakt bak (1 stk.) -  700 o o o o

552189-02 Ambiente belysning (LED lyslist til oppbevaringsbokser i front, bak og kjøkken) 1 4 200 o o o o

 ALKOVE
 CaraHome

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR
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Artikkel nr
Pakker / 
opsjon o = Ekstrautstyr  |  – = ikke mulig  |  s = Standard KG

250201 Ekstra bodelsbatteri (Avhengig av: ABH7728) 24 4 800 o o o o

253747-01 Lithiumsbatteri (erstatter standard batteri) (Avhengig av: ABH7761, ABH7728) -8 13 300 o o o o

253748-01 Ekstra Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH7730, ABH7731, ABH7728) 12 15 700 o o o o

Multimedia

252824-01 210073
Komplett Oyster 60 Premium antenne system, Twin 
Inkl. 27" SMART-TV (Avhengig av: ABH7732)

22 46 600 o o o o

252448-01
21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom 
(Avhengig av: ABH7734, ABH7733)

6 12 700 o o o o

253568-01 27" SMART TV med HD tuner inkl. holder (Avhengig av: ABH7735, ABH7733) 7 14 000 o o o o

252479 210073 TV forberedelse (soverom) 1 1 000 o o o o

252405
210073, 

252448-01, 
253568-01

TV holder 3 4 200 o o o o

Sikkerhet

252698 114580 velocate® GPS tracker (Merk: H146) - 2 800 o o o o

252815 114580 velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig 
tracking EU (Avhengig av: ABH7736) - 4 400 o o o o

253809 114580 velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH7737) - 2 700 o o o o

Markiser / Markise Tilbehør

Markise THULE OMNISTOR

500893 Markise 305 x 250 cm - hvit 28 s – – –

501333 Markise 405 x 250 cm - hvit 31 – s – –

502318 Markise 455 x 250 cm - hvit 33 – – s s

 ALKOVE
 CaraHome

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Merknader 
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BOBILER
 VIKTIG INFORMASJON 

H141
Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de 
samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i 
kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.

H142
For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG 
forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

H712C Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.

H711 Ferskvannstank begrenset til 10 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)

H157 Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.

H147 Maksimal lastekapasitet 250 kg

H160 Avhengig av planløsningen er en eller flere boostere montert for å øke varmeeffekten

H145 Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm

H146 I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com

H137 Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. 
Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop

H91 Sengeseng er ikke mulig over hele kjøretøyets lengde

H712F Ferskvannstankens kapasitet er 124 liter med stengt sikkerhetsventil

Merknader 

MERKNADER
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BOBILER
 VIKTIG INFORMASJON 

ABH7691 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02

ABH7698
Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 eller 
201869-01 eller 201869-02

ABH7699 Ikke mulig i kombinasjon med 202766
ABH7700 Erstatter 200868
ABH7701 Kun i kombinasjon med 210012
ABH7702 Ikke mulig i kombinasjon med 202392
ABH7703 Bestående av: 202392
ABH7704 Kun i kombinasjon med 243151
ABH7705 Ikke mulig i kombinasjon med 102522-03
ABH7707 Kun i kombinasjon med 252143
ABH7708 Bestående av: 102273
ABH7709 Ikke mulig i kombinasjon med 102735-01

ABH7710 Ikke mulig i kombinasjon med 200188 eller 100215 eller 100216 
eller 100217

ABH7711 Kun i kombinasjon med 102735-01
ABH7713 Kun i kombinasjon med 102610
ABH7714 Ikke mulig i kombinasjon med 202227
ABH7715 Erstatter 102923-04
ABH7716 Erstatter 100960-04
ABH7717 Bestående av: 953554 og 953555
ABH7718 Kun i kombinasjon med 301957
ABH7719 Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH7720 Kun i kombinasjon med 352380
ABH7721 Ikke mulig i kombinasjon med 302494
ABH7722 Kun i kombinasjon med 351166
ABH7723 Bestående av: 352966 og 351945
ABH7724 Erstatter 351274
ABH7725 Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01
ABH7726 Erstatter 102619-02
ABH7727 Ikke mulig i kombinasjon med 913916
ABH7728 Erstatter 253749

ABH7729 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913913-01 og 250201-01 
og 253748-02

ABH7730 Kun i kombinasjon med 253747-01 eller 913913-01 eller 
253748-02 eller 913914-03

ABH7731 Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 913914-01 og 250201-01
ABH7732 Kun i kombinasjon med 252405
ABH7733 Bestående av: 252405
ABH7734 Kun i kombinasjon med 252479
ABH7735 Ikke mulig i kombinasjon med 252824-01 eller 252825-01
ABH7736 Kun i kombinasjon med 252698
ABH7737 Kun i kombinasjon med 252815 og 252698
ABH7738 Ikke mulig i kombinasjon med 253568-01
ABH7741 Kun i kombinasjon med 203718
ABH7742 Kun i kombinasjon med 202139
ABH7743 Kun i kombinasjon med 202132 eller 152828
ABH7744 Kun i kombinasjon med 212561-01
ABH7745 Bestående av: 203808

ABH7746 Erstatter 201815 og 212561-01 og 200868
ABH7748 Kun i kombinasjon med 200975-04
ABH7749 Bestående av: 202137
ABH7750 Kun i kombinasjon med 352971 eller 351166
ABH7751 Kun i kombinasjon med 252698 og 252815
ABH7752 Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913916
ABH7753 Erstatter 551746
ABH7754 Ikke mulig i kombinasjon med 302033
ABH7758 Kun i kombinasjon med 210013
ABH7759 Kun i kombinasjon med 102610-01
ABH7760 Ikke mulig i kombinasjon med 252825-01 og 913916

ABH7761
Ikke mulig i kombinasjon med 250201 og 250201-01 og 
253748-02 og 913913-01

ABH17737 Kun i kombinasjon med 102839

ABH19164 Kun i kombinasjon med FR5045345*, FR5045377*:202711 og 
FR5049377*:200318:202711

ABH19165 Ikke mulig i kombinasjon med FR5049377*:200318:202826

ABH19166 Kun i kombinasjon med FR5049377*:203587 og FR5045345*, 
FR5045377*:202711 og FR5049377*:200318:202711

ABH19167 Ikke mulig i kombinasjon med 201781-01 eller 201781-02 og 
FR5049377*:200318:202826

ABH19168 Kun i kombinasjon med FR5845377*, FR5845345*:202711

ABH19169 Kun i kombinasjon med FR5845377*, FR5845345*:202711 og 
200318:202711

ABH19170 Ikke mulig i kombinasjon med 200318:202826
ABH19171 Kun i kombinasjon med FR5845346*:202711 og 200318:202711
ABH19172 Kun i kombinasjon med 202711
ABH19173 Ikke mulig i kombinasjon med FR5845346*:200318
ABH20240 Ikke mulig i kombinasjon med 202060
ABH20405 Erstatter 150620

ABH23184 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 
203004

ABH23185 Kun i kombinasjon med 203007-99 eller 203007 eller 203102-99 
eller 203129

ABH23186 Kun i kombinasjon med 203001-99 eller 203004-99 eller 
203004 eller 203082-99

ABH23187 Kun i kombinasjon med 203728 eller 252143 eller 253758
ABH23188 Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203128
ABH23189 Kun i kombinasjon med 203082-99 eller 203128

ABH23190 Ikke mulig i kombinasjon med 203082-99 eller 203082 eller 
203128 eller 203115-99 eller 203136

ABH23191 Kun i kombinasjon med 203082-99 eller 203082 eller 203128 
eller 203115-99 eller 203136

ABH23192 Kun i kombinasjon med 203001-99
ABH29941 Erstatter 200868 og 212561-01

FORUTSETNINGER
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OM DENNE PRISLISTEN
Innholdet viser standen ved tidspunktet 
for trykking 07/2022.
Prislisten er gyldig fra og med 08/2022 
for modellåret 2023. Tidligere prislister, 
brosjyreinformasjon og tekniske data er ikke lenger 
gyldige i forhold til kjøretøyene som tilbys.
Vi tar forbehold for evt. mangler og trykkfeil.
OM TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG ILLUSTRASJONER
Samtlige data for mål og vekt ligger, ved bruk av naturlige 
råstoffer, innenfor mulige variasjoner på +/- 5 %.
Vi anbefaler at du lar eventuelle ombygginger eller 
andre endringer av kjøretøyet utføres av en autorisert 
WEINSBERG-forhandler. Pass på at det bare brukes 
WEINSBERG-originaldeler. Hvis ikke, risikerer du både din 
egen sikkerhet og at kjøretøyet ikke får driftstillatelse.
Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas 
hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra 
kostnader. Hvis kunden ønsker en kombinasjon av 
forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme 
i konflikt med hverandre. Vi forbeholder oss retten til å 
foreta endringer av konstruksjon, farge og utstyr hvis 
dette utgjør et teknisk fremskritt, ikke gir for store 
ulemper for kunden og/eller gjør kjøretøyet tryggere.
Opplysninger angående levering, mål og vekt 
samt utseende svarer til det som var kjent da 
katalogen gikk i trykken (07/2022). Vi forbeholder 
oss retten til å foreta endringer som gjelder 
utrustning, tekniske data, standardomfang og 
priser. Innhent informasjon hos en autorisert 
WEINSBERG-forhandler før du kjøper kjøretøyet.
Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og 
utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt 
for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om 
at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske 
data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold 
om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige 
rammer så lenge disse tjener den tekniske 
utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil 
forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre 
beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving.
Opplysninger om leveringsdetaljer, mål, vekt og 
utseende tilsvarer det som er gjeldende ved tidspunkt 
for trykksaksutgivelse (08/2022). Det tas forbehold om 
at det kan tilkomme endringer i utrustning, tekniske 
data, serieomfang og priser. Det tas videre forbehold 
om tekniske endringer innenfor konstruksjonsmessige 
rammer så lenge disse tjener den tekniske 
utviklingen og tjener kundens interesse. Det tas dertil 
forbehold om mindre avvik i f. eks. farger eller andre 
beskaffenheter gjeldende også etter kontraktskriving.
Bilder viser til dels ekstrautstyr som kan leveres mot 
tillegg i pris. Bilder kan også vise utstyrsdetaljer 
av prototyper eller varianter som ikke alltid 
tilsvarer den angitte modellutgaven og som 
ikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Fargeavvik 
kan forekomme gjennom trykkeprosessen.
Før et kjøp bør du innhente omfattende råd og 
opplysninger av din WEINSBERG forhandler om 

detaljer ved de forskjellige standard modellene. Det 
kan forekomme at dekor og design som er avbildet i 
katalogen ikke alltid er i samsvar med leveringstilbudet.

OM VEKTER, KALKULERTE EKSEMPLER OG NORMER
Vannforsyningsanlegget tilsvarer minst de tekniske 
standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).
** Kapasiteten til ferskvannstanken i henhold til vedlegg 
V, del A, punkt 2.6. fotnote (h) forordning (EU) 1230/2012 
er alt etter kjøretøymodell via en overløpsventil 
begrenset til 10, 20 eller 40 l (anbefalt fylling ved kjøring).
Fritidskjøretøy fra WEINSBERG utmerker seg ved 
stor lastemulighet. Takket være innovative løsninger 
som bruk av høyfaste ståltyper i understellet 
og intelligent celleteknologi i møblene får 
fritidskjøretøyene til WEINSBERG lav egenvekt.
Vekt av tomt kjøretøy i henhold til denne prislisten 
er vekt av kjøretøy i standard utgave uten 
grunnutrustning, det vil si uten vekt av fører samt 
uten div. væsker slik som uten tilleggsutrustning 
i S. v. Del. 2, Avsnitt. 3 VO (EU) 1230/2012.
Vekt i kjøreklar stand i henhold til Del. 2, 
Avsnitt. 4 a) VO (EU) 1230/2012 er, så lenge intet 
avvikende er anmerket, definert som:
Vekt av kjøretøyet med standardutrustning 
i følge produsent (inkl. verktøy)
+ Drivstofftank, 90 % fylt 
+ 75 kg (vekten av føreren)
+ Aluminiumsflaske med flytende gass (5kg/11 kg), 
fylt 100 % (tilsvarer en vekt på 10kg/23kg)
+ Ferskvannstank fylt 100 % (kapasiteten til 
ferskvannstanken er alt etter kjøretøymodell 
begrenset til 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvann 
under kjøring hvis dette støttes teknisk)
+ Toalettspyletank, 100 % fylt
+ Ferskvannsbereder, 100% fylt
= Vekt i kjøreklar stand
Den teknisk tillatte totalvekt i henhold til Art. 2, 
Avsnitt. 7. VO (EU) 1230/2012 er definert som:
Kjøretøyets høyeste vekt med last angitt av produsent.
Den maksimale lastemulighet i flg. WEINSBERG-
katalogopplysningene er definert som:
Teknisk tillatt totalvekt - vekt i kjøreklar 
stand = maksimal lastemulighet.
Eksempel:
(teknisk tillatt totalvekt) 3.500 kg – (vekt i kjøreklar 
stand) 2.850 kg = (maksimal lastemulighet) 650 kg.
Opplysninger i kjøretøyets rubrikk for «tekniske data/
utstyrsdetaljer» er i første rekke relatert til den tillatte 
grunnmodellen etter typegodkjenningsretningslinjene 
i EU. Disse verdiene kan avvike i henhold til 
spesialmodeller eller andre lands retningslinjer. 
Din WEINSBERG fagforhandler kan gi deg nærmere 
opplysninger vedr. slike variasjoner.
Vær spesielt oppmerksom på følgende: Vekt av maksimal 
tilleggslast blir redusert ved vekt av evt. medpassasjerer 
samt ved vekt av bestilt tilleggsutrustning.
Ved valg av tilleggsutrustning har du ansvar for 
at din WEINSBERG Bobil/Camper Van etter fratrekk 

av passasjerer (75 kg pr. person) og vekt av 
tilleggsutrustning, fortsatt har kapasitet for en 
minste-tilleggslast (= Minste-nyttelast). Denne må 
ikke under noen omstendighet underskrides (se 
vedlegg 1, Del A, Avsnitt. 2.6.4.1.2. VO (EU) 1230/2012).
Eksempel på beregning av Minste-nyttelast: 
(Høyeste antall tillatte passasjerer + bilføreren 
 + totallengden av kjøretøyets påbygg i meter) 
 x 10 
 = Minste lastemulighet i kg
Eksempel på beregning av Minste-nyttelast: [(Det 
høyeste tillatte antall passasjerer i tillegg til fører) 4 
+ (kjøretøyets totale lengde i meter) 6] x 10 = 100 kg.
Når du bestiller et WEINSBERG-fritidskjøretøy, er du 
forpliktet til å passe på at kjøretøyet du konfigurerer, 
overholder grensene for minimum nyttelast, også 
mht. valgt tilleggsutstyr. Hvis tilleggsutstyret 
medfører at nyttelasten overskrider grensen, har 
du to muligheter ved bestilling av kjøretøyet:
• Øke tillatt vekt for kjøretøyet
• Fjerne tilleggsutstyr
For enkelte bobiler/Camper Van produsert av 
WEINSBERG har du muligheten til å redusere antall 
sitteplasser (avhenger av planløsning) Vekt på 
85 kg pr. person kan nedjustere netto vekt. Ved 
en reduksjon i antall seter har du mulighet til å 
bestille ytterligere ekstrautstyr til din bobil.
Din WEINSBERG forhandler kan til enhver tid gi deg 
opplysning om hvor stor kjøretøyets minste-nyttelast er.
Kjøretøyets vekt med standardutrustning blir i flg. 
opplysninger fra produsent bekreftet gjennom 
veiing av kjøretøyet i standard utgave.
Som bruker av en Bobil/Camper Van er du pliktig i 
å overholde den teknisk tillatte totalvekt. I tillegg 
må du sørge for at maksimal akselbelastning 
ikke overskrides. Utover dette plikter du å 
overholde alle retningslinjer og forskrifter som er 
nødvendige for en sikker drift av kjøretøyet.

PRISINFORMASJON
Når det bestilles valgfrie opsjoner som erstatter deler av 
pakker, vil disse pakke opsjonene ikke bli levert i tillegg.
De angitte prisene er anbefalte veiledende priser 
fra produsenten. De angitte prisene inkluderer 
den lovpålagte merverdiavgiften (og eventuelt 
andre lovbestemte beregningsfaktorer eller 
skatter, som også kan vises separat). Prisene er 
(avhengig av land) eksklusive kostnadene for 
registreringsdokumenter, levering og transport, 
med mindre annet er uttrykkelig angitt. Kontakt 
WEINSBERG forhandleren for ytterligere informasjon.
Veiledende pris for valgfritt utstyr gjelder bare når 
utstyret installeres på fabrikken i et nytt kjøretøy i 
løpende produksjon. Dessuten kan ikke alt valgfritt utstyr 
som tilbys, installeres i ettertid. De oppgitte veiledende 
prisene for de enkelte utstyrspakkene endrer seg ikke 
hvis man velger mer eller mindre tilleggsutstyr.
Knaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 
1 . 94118 Jandelsbrunn . Tyskland

Bobiler, Camper Vans og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti 
over hele Europa, og for øvrig henvises det til WEINSBERGs produktgaranti. 

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG:

BOBILER
 VIKTIG INFORMASJON 
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Besøk oss på 
sosiale medier og 
i fanbutikken vår! facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

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




