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PÅ VEJ

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

DIN FERIE!
OPDAG
NYE SIDER.

Med WEINSBERG bliver hvert eneste øjeblik på din ferie en oplevelse. Lige fra du starter ud hjemmefra og til du
kommer hjem igen er den din rejseledsager på alle eventyr – perfekt tilpasset til dine behov og ønsker.

WEINSBERG
CUV KLARER
ALLE
VEJE.

DESTINATIONEN
ER LIGEGYLDIG.
HOVEDSAGEN
ER, AT DU ER
ANKOMMET!

DRØMMEFERIE
I ENHVER
HENSEENDE.

Velkommen til WEINSBERGs verden. Uanset, om det er romantisk ferie
for to, en familieferie eller en sportslig udflugt sammen med vennerne, her
er den fælles oplevelse med mennesker, som du holder af, altid i centrum.
Usædvanlige mennesker og øjeblikke kendetegner også #teamWEINSBERG.
#teamWEINSBERG giver dig mulighed for at blive inspireret af andres
rejseoplevelser, få praktiske tips til din ferie og dele passionen for camping
med andre.

WEINSBERG
SUMMEN AF ALLE
FERIEØJEBLIKKE.
HVERDAG,
HVAD ER
DET?
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CUV med klassisk-frisk design

CUV i moderne afslappet design

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

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

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Fakta

Fakta

CaraBus

Grundrids:
Sovepladser:
Længde:
Maks.
lasteevne:

8
op til 7
5,41 m – 6,36 m
560 – 700 kg

CaraTour

Grundrids:
Sovepladser:
Længde:
Maks.
lasteevne:

8
op til 7
5,41 m – 6,36 m
560 – 700 kg

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod en merpris.
Vær opmærksom på, at det oplyste antal sovepladser kan gælde for sovepladser til både voksne og børn. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler om sengemål i vognen, således du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker. I sommeren 2021 sker
der et generationsskifte ved FIAT basisvognen fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Det har dog på trykningstidspunktet ikke været muligt at få billeder af denne. Vær derfor opmærksom
på, at billederne af DUCATO delvist ikke svarer til den aktuelle (nye) standardversion.
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CUV-DNA

42

LEDER

CaraBus / CaraTour

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

Oplev en
ferie med
en WEINSBERG CUV.
Du har hjemmet med, undervejs
opdager du nye sider ved dig selv og
din WEINSBERG. Uanset, om du er
undervejs med en CaraBus, CaraTour
eller [OUTLAW]: Vi deler din lidenskab og ledsager dig med gennemtænkte detaljer. Og det mærker du
hver eneste dag i din ferie.

www.weinsberg.com/outlaw

Fakta

Grundrids:
Sovepladser:
Længde:
Maks.
lasteevne:

CaraView

1
op til 5
6,36 m
520 kg

Lær din personlige drømmevogn endnu bedre at kende.

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

Konfigurator

Insiderviden

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.

Tekniske oplysninger om de
forskellige områder i din
ønskevogn.

configurator.weinsberg.com

weinsberg.com

#teamWEINSBERG
I Community kan du udveksle
erfaringer og få spændende informationer og nyttige tips om
din vogn fra ægte campister.
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Hvad gør CUV
så speciel?
Det er summen
af alle detaljerne.

WEINSBERG DNA. Det lyder godt. Og det er det også.
Hvis man bygger kassevogne, er man ikke helt up to date.
Derfor bygger WEINSBERG CUV. Med fuld kompetence.
Derfor er der CUV-kompetence lige fra den mindste skrue til
det store opbevaringsrum. Du finder det i fuldkorpus møbler
og i flerlagsgulvpladen. CUV-kompetence er ikke altid synlig.
Men det kan mærkes på alle rejser.

MÆRK
BE

Alle
hyndestoffer

Øko-Tex
100
certificeret

KOMFORT OG
SUNDHED.
Det åndbare stof på sidevæggene kan optage og
afgive fugt. Dermed minimeres dannelsen af kondens
betydeligt, f.eks. Om vinteren eller ved tilberedning
af mad ved lukkede vinduer i forhold til andre modelserier. Det er dog ikke kun praktisk, det ser også
rigtig godt ud!
Franz Schanzer, produktmanager
38 år, hos WEINSBERG siden 1999
WEINSBERG yndlingsdetalje:
Praktisk placerede hylder og touch-LED.

Valgfri Active-Line-stoffer er
plejelette, robuste, åndbare,
hudvenlige, antibakterielle og
Ökotex-certificeret!
Dinettebænk.
Sædehynderne har komfortfunktion
og større siddedybde.

Valgfri EvoPore HRC-madras.
Sikrer en sund søvn på den store
liggeflade i CUV-området.
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CUV-DNA

Opvarmningskoncept.
For at få bedre varmefordeling i
vognen er opvarmningen placeret
centralt under dinetten.

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

Elektriske softclose-skydedøre.
Takket være højkvalitets
dæmper lukker skydedøren blødt og støjsvagt i.

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

Runde profiler.
Egenudviklede til at
reducere risikoen for skader på kanterne og for at skabe mere plads.

OPBYGNING
OG KVALITET.
Tomas Sekava, Tømrer
54 år
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Præcist tilpasset.

Ved CUV er en effektiv opbygning alfa &
omega. Det begynder med den nøjagtige
fuldkonstruktion og ned i de helt små detaljer
med surringsøjer som standard og afrundede
profiler. I hver eneste WEINSBERG CUV er der
et altoverskyggende kriterie: Håndarbejde

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

Hel-metal greb med vippelås.
Klar formgivning og absolut robust.
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Ladebooster. Hurtigere og mere
effektiv opladning af vognens batteri
ved kørende motor.

Vandfiltersystem
„bluuwater“. Sørger for
hygiejnisk rent vand uden
kemi. Du finder yderligere
informationer på >>Side 64.

Michael Gründinger,
produktudvikler
36 år, hos WEINSBERG siden 2016
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
LED-betjeningspanel,
der er nem at betjene.

KØRETØJSTEKNIK
OG FORSYNING.
Vi tilstræber at give vores kunder en optimal
rejseoplevelse. Derfor er vi yderst omhyggelige ved valg af samarbejdspartnere og bruger
kun materialer, som vi er fuldt overbeviste
om. TRUMA iNetX-System er et eksempel på
dette. Topkvalitet taler for sig selv, ved hjælp
af den praktiske app er det nemt at styre
opvarmningen og kontrollere mængden af gas
i gasflasken.

Litium-ion batteri.
Øget energikapacitet ved en total
vægt på kun 11 kg (ekstraudstyr).

LED-lys. Strømbesparende
LED-lys i hele vognen, delvist med
touch-funktion.
Valgfrit TRUMA
iNetX-system.
Styr indeklimaet og lyset
eller kontrollér batteri- og
vandniveau. >> Side 65

Varmesystemer

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

Centralt placeret LED-betjeningspanel. Et blik er nok og
straks har du tjekket vandstanden
og elektronikforsyningen.

Perfekt højt GFK-tag.
Lang levetid, plejelet og optimale
isoleringsværdier takket være den
specielle GFK-konstruktion med
dobbelt skal. >> Side 58

PERFEKT VOGNOPBYGNING OG LANG
HOLDBARHED.
For ved samling af forskellige elementer at kunne have øje for
hvert enkelt detalje, kræves stor viden, dygtighed og håndværksmæssig kunnen. Det er CUV-kompetence!

Anna Wintersberger,
produktionsmedarbejdere
26 år
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Unik sandwich-gulvkonstruktion.

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

Sandwich-opbygning. Opbygningen, der består
af flere lag med integralisolering og i alt 367 %
mere flade på karosseribunden sørger for større
stabilitet og 69 % mere isolering.

Tagluge med klart glas.
For mere lys i opholdsrummet.

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

Alle campingvogne, autocampere, og CUV‘er fra
WEINSBERG leveres med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.
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CaraBus
CUV MED KLASSISK-FRISK
DESIGN.

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

KLASSE PÅ ALLE VEJE.

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

OPDAG

HVERDAG?
HVAD ER
DET?

BY,
LAND.
HAV.
MED BUSSEN
OG CYKLEN.
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CaraBus

OGSÅ
MED
POP-UP
TAG.

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

MED TRE
FORSKELLIGE LÆNGDER
KAN ALLE FINDE
EN PASSENDE MODEL.

Overgår alt. Med de
gennemtænkte hævetage ser
alle andre CUV gamle ud.
Flere informationer på side 60 og
weinsberg.com/cuv-kastenwagen/
CUV hævetag

630 ME

Uanset om det drejer sig om labyrintlignende gyder i byens centrum eller store strandpromenader: Din CaraBus vil tage dig med
overalt, uanset hvad dit feriehjerte tiltrækkes af. Derudover byder
den på mere plads, end man ville kunne forvente af den slanke
konstruktion og begejstrer med sit flotte udseende.

op til 7 sovepladser

4 siddepladser med
sikkerhedssele

De tre vigtigste detaljer:
• Variabel bagende med stort lasterum
• Grundrids med højt tag og hejseseng
• Fantastisk indeklima og høj
boligkomfort
8 grundrids

under 3500 kg
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OPDAG

Slank opbygning, elegant udseende. En overbevisende og alsidig styler, der følger dig overalt. Højt tag,
MQH-tag eller hævetag, lige meget hvad du har brug
for til dine feriedrømme – så har CaraBus den helt rette
løsning klar og er samtidig agil og rumlig.
Værelse med udsigt. Vores tips: Hold ind og tag en lille
pause på turen. Udnyt de unikke egenskaber og nyd forbundetheden med naturen fra sengen, når bagdørene er åbne.

Den valgfri stylingpakke indeholder alt, hvad designhjertet begærer, lige fra fælge til gennemtænkte
farve- og interiørkoncepter – her på 630 ME.

UDETID
MED STIL OG
KØREFORNØJELSE.

SKYDE- OG
BAGDØRE
SØRGER FOR EN
UNIK FØLELSE
AF PLADS.
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CaraBus

Gennemtænkt design med lige linjer og
med masser af opbevaringsplads i bag.

STJERNEN
VED MQH.
EASY-SLIDESENGEN BYDER
PÅ EKSTRA TO
SOVEPLADSER.

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

H3 TAG HÆVE/
SÆNKESENG.
MASSER AF PLADS
UNDER KØRSLEN
OG OM NATTEN.

600 DQ – gør også en god figur med højt tag og har takket være hæve/
sænkesengen 5 store sovepladser. Flere informationer på side 57.
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FORSKELLEN
LIGGER I
DETALJEN.
Flot udseende. Møbeldekoren strækker
sig stemningsfuldt gennem interiøret med
kontrastdekoren i hvid med sølvkanter som
prikken over i’et. CaraBus indbyder ganske
enkelt til, at man har det godt.

KLASSISK
FRISK
DESIGN
I OPHOLDSRUMMET.

INTERIØRDESIGN MED
LYS
DEKOR OG
ELEGANTE
KONTRASTER.

600 MQ

Vigtig henvisning: Det afbillede billede af møbeldekor i CaraBus i WEINSBERG
CUV kataloget 2021/2022 svarer ikke til den endelige møbeldekor i modellen fra
modelår 2022. Få rådgivning hos din WEINSBERG-forhandler om den endelige
møbeldekor i serien før køb af vogn. Vi vil snarest offentliggøre billeder af den
endelige møbeldekor på ww.weinsberg.com/carabus. I sommeren 2021 sker der
et generationsskifte ved FIAT basisvognen fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Det har
dog på trykningstidspunktet ikke været muligt at få billeder af denne. Vær derfor
opmærksom på, at billederne af DUCATO delvist ikke svarer til den aktuelle (nye)
standardversion. Du finder yderligere informationer fra side 62.
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CaraBus

EKSTERIØRBEKLÆDNINGER
KOBBER-ANTRACIT.

STÆRKE SIDER / KARAKTER

ATMOSFÆRE TIL
KOMFORT.
Ved behov kan elementet i overskabet fjernes og dermed gøre plads
til det 24” store smart-TV (fra den valgfri TV-pakke) – her i 600 K.
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DINETTE

   MADLAVNING

Stemningsfuldt møbeldesign med afrundede
kanter og blød linjeføring – her i 630 ME.

GENIALE
LØSNINGER.
TIL AFSLAPPEDE
ØJEBLIKKE.

Skuffen med praktiske opdelinger
har masser plads – her i 540 MQ.
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CaraBus

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

Spis med stil undervejs. At tilberede mad i CaraBus
er rigtigt sjovt. Her kan du endda lave flere retter! Ved
vores store morgenmad elsker vi bordforlængelsen, som
trylles frem i en håndevending.

Energieffektivt køleskab
(tilvalg op til 150 liter)
med integreret frostboks.

Overskabe med hængsler i rustfrit stål.

Kan udvides.
Easy-Entry-bordet for en større
flade uden generede bordben.

EASYENTRYBORD.

Takket være den tempererede bænkplatform er du
også sikret varme fødder om natten – her i 630 ME.
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SOVE

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

PLADS
OPAD.
EASYSLIDESENG.

Elegant kombination af træ,
stof og lyse overflader for en
hyggelig atmosfære.

Højt tag med udkørbar
Easy-Slide-seng
på rullelejer.
Mere på side 55.

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

Perfekt sted at trække sig tilbage
til. Den tværvendte seng i CaraBus 600 MQ
er yderst behagelig. Med en længde på 1,85
meter er der endda plads til, at Christoph kan
strække sig helt ud. Og rækker det ikke, så
findes der også modeller med langsgående
enkeltsenge.

Praktiske hylder.

LED-lys med
touchfunktion.

CHILL OUT AREA.
CHICK AFSLAPNING.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
GENERØS
ALLROUNDER.

ww

PERFEKT STED
AT TRÆKKE SIG
TILBAGE TIL.
RIGTIG HYGGELIGT.

Ren hygge og afslapning i den store seng i bag – her i 540 MQ.
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LED-skinnen som visuelt og funktionelt
highlight kan tilvælges i strømpakken.

Mere sikkerhed i vådområdet takket
være den lave brusekarindgang.

Ganske enkelt praktisk. Badet forbinder lige linjer med smarte funktioner som
hylder i væggene og ekstra opbevaringsplads under vasken.

Ganske enkelt skønt! Badet i CaraBus
gennemstrømmes af lys, og i de smarte hylder er
der nem adgang til alle plejeprodukter. Ved den
daglige beauty-rutine på campingpladsen kan
du slappe af: Kombi-rullegardinet holder både
insekter og nysgerrige blikke væk.

SMARTE
FUNKTIONER
OG ET FLOT
BLIKFANG.

Drejbar hylde med opbevaringsrum nedenunder – her i 630 ME.
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CaraBus

ww

GANSKE
ENKELT
BEKVEM.
INNOVATIVE
DETALJER.

BAD

LIGE
LINJER.
HØJ
KOMFORT.

Hylderne, der er integreret i væggen, er et flot blikfang og praktisk opbevaring – her i 630 ME.
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CaraTour
CUV I MODERNE
AFSLAPPET DESIGN.

Lige så afslappet den er, lige så sporty er CaraTour. Med sin
automative køredynamik mestrer WEINSBERG CUV enhver rejse
med absolut coolness og er klar til alle eventyr. Sit robuste og
unikke interiørdesign byder på masser af plads og overbeviser med
gennemtænkte detaljer.

FRIHEDEN TIL BARE AT TAGE EN TUR.

.

Sven og Philipp. Andre klager over kraftigt snefald,
men vi kører til Alperne om vinteren. Som freerider og
campister elsker vi svingene i sneen og på vejen. Til
dette har vi brug for det rigtige køretøj. Og her opfylder
CaraTour opgaven fuldt ud. Den er sporty, den er hurtig
og den klarer alle snoede og smalle veje. Du kan tage
alt med, hvad du har brug for til en ambitiøs vinterferie.
Kort sagt, så er CUV som skræddersyet til vores planer,
hvor vi denne gang har følgeskab af Gregor, som er
professionel fotograf.

OPDAG

ENDELIG
PÅ TUR
IGEN.

SPORTY
CURVER.
PÅ VEJEN
OG PÅ PISTEN.
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CaraTour

Hjul
Støddæmper

EXKLUSIVE
ALUFÆLGE.

Bærearm
Stabilisatoradapter

Stabilisator

Kørekomfort. Akselstabilisatorer i
for og bag sikrer sjove køreegenskaber ved kurvekørsel. Selv bjergveje
mestrer CUV uden problemer.

AUTOMOTIV
KØREDYNAMIK.
NÆSTEN
LIGESOM I
EN PERSONBIL.

Coolness pur. Det sporty-udtryk forstærkes
af de eksklusive alu-fælge.
540 MQ

Flere informationer på side 53.

540 MQ

Du vil bare væk? Den er altid klar. Med sporty afslappethed naturligvis. CaraTour
er en rigtigt eventyrer og åben for alle rejseplaner. Og i øvrigt er der på trods
af vognens kompakthed utroligt meget plads og opbevaringsplads i vognen. På
den største liggeflade i sin klasse, kan man bare slappe helt af.

op til 7 sovepladser

4 siddepladser med
sikkerhedssele

8 grundrids

De tre vigtigste detaljer:
• Største liggeflade i sin klasse
• Automativ køredynamik
• Cool, sporty formsprog

under 3500 kg
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OPDAG
„Bare afsted“-CUV. Stig ind, spænd dig fast, kør: Det
har aldrig været nemmere at opleve frihed og holde
ferie, som med WEINSBERG CaraTour. Den praktiske
CUV indeholder alt, hvad man har brug for til en pris,
der begejstrer.
Det er da cool. Ved CaraTour er en skiholder overflødig. Skiene kan uden problemer transporteres i bagenden
af vognen. Og det gælder også resten af udstyret.

PANORAMAVINDUE.
GIVER EN
GIGANTISK
FØLELSE AF
PLADS.

KLAR
TIL ALLE
EVENTYR.

Et absolut blikfang udefra – ikke mindst takket være det
valgfri Panoramavindue – her på 600 MQ.

MASSER AF PLADS.
935 LITER
LASTEVOLUMEN.

103 cm
70 cm
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CaraTour

MQH-TAG.
SPORTY STYLE
OG STORT
OPHOLDSRUM.

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

H3-TAG.
FLEKSIBILITET OG
LOFTSHØJDE.

Ét med naturen ved åben skydedør – her på 600 DQ.
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STÆRKE SIDER / KARAKTER

FLOT GRÅ SOM
ÆGTE BLIKFANG.
32

CaraTour

Ser smart ud og er ekstremt robust. Møblerne i CaraTour er takket være
CPL-belægning utroligt modstandsdygtige – her i 600 ME.

HVER ENKELT
DETALJE.
UDTRYKSFULD.

Smart look. Ved møbeldekor er CaraTour
udstyret med smart design med metallic-grå
med kontrastdekor i antracitgrå. Med denne
CUV kan du vise dig overalt, for den gør ganske
enkelt en sporty figur.

MODERNE
AFSLAPPET
DESIGN
I OPHOLDSRUMMET.

600 MQ

SPORTSLIGT
EKSTERIØR I
SØLV-ANTRACIT.

ANTRACITGRÅ
I SMART
LOOK MED
METALLICGRÅ.

I sommeren 2021 sker der et generationsskifte ved FIAT
basisvognen fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Det har dog
på trykningstidspunktet ikke været muligt at få billeder af
denne. Vær derfor opmærksom på, at billederne af DUCATO delvist ikke svarer til den aktuelle (nye) standardversion. Du finder yderligere informationer fra side 62.
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DINETTE

  MADLAVNING

PLADS NOK
MELLEM
DINETTE OG
KØKKEN.

Rumkonceptet giver masser af bevægelsesfrihed ved
tilberedning og servicering af mad – her i 600 MQ.

OPTIMEREDE
RYGLÆN.

Kan tilpasses. Den valgfri, delbare bagsædebænk
med justerbare armlæn – her i 600 ME.
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CaraTour

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

Slap af. Den, som giver sig fuldt
ud på pisten, må også gerne nyde det
om aftenen. Bagsædet i relax-modus,
førersædet drejet rundt og pasta på
tallerkenen.

LYS TÆNDT.
KOMFUR TIL.
HER ER MADLAVNING
IKKE NOGET
PROBLEM.

Stort loftsskab med
softclose-funktion.

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

Skuffer med bestikrum som standard
og med praktiske opdelinger.

BEKVEM OG PRAKTISK.
IDEEL TIL FULDBLODSCAMPISTER.

Praktisk: Energieffektivt 95 liter stort køleskab
og delt glasafskærmning i køkkenet for bekvem
tilberedning af mad – her i 600 MQ.
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SOVE

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

180

95

–1

cm

85 cm

200

85 cm

cm

PLADS
OPAD.
HEJSESENG.

Valgfri også med hejseseng:
Hvad ville en CUV være
uden praktiske løsninger?
Du finder flere informationer på side 55.

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

Masser af plads. Selvom vi holder af
hinanden, er vi glade for, at midterdelen af
madrassen kan tages ud. På den måde får vi
begge to en rigtig enkeltseng.

Smart kombination af antracit,
stof og lysegrå overflader giver et
moderne opholdsrum.

Mere komfort. Klædeskab
under køleskabet.

UDSIGT TIL DEN
STØRSTE LIGGEFLADE
I SIN KLASSE.

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
EFFEKTIV
ALL-ROUNDER.
140
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–1

125

cm

– 14

0c

m

194 cm

Ren hygge og afslapning i den store seng i bag – her i 540 MQ.

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

SMART
UDSEENDE.
MODERNE
DESIGN.

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

Vandhanen er placeret over
vinduet (tilvalg), og kan
bruges som udendørsbruser.

Afrundet vaskebord, der er
nemt at vedligeholde.

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

Med den ekstra
gulvafdækning til
brusekarret fås ekstra plads.

Et ægte badeværelse. Badet i CaraTour er
ikke kun stilfuldt, men også praktisk. Efter en lang
dag i den friske luft er et varmt bad tiltrængt. Og
forresten også vinterduelig.

GENIALT
RUMKONCEPT.
MERE PLADS
END FORVENTET.

Store brugbarhed af
vaskebordet i hele rummets bredde – her
i 600 MQ.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER
MED GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
2

1

5

3

6

7

10
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4

8

9
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CUV

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

HIGHLIGHTS

1. Panoramavindue (tilvalg). For mere lys og en følelse
af masser af plads i opholdsrummet.
2. Easy-Entry-bord. Fri adgang uden generende bordben.
3. Tagskinne med dæmpbar LED-lys. Giver en behagelig atmosfære i indgangsområdet.
12

4. Tempereret platform. Med ambientebelysning og
sikrer varme fødder.
5. Ladebooster. Hurtigere og mere effektiv opladning af
vognens batteri ved kørende motor.
6. Ved hjælp af TRUMA iNetX-System og LED-betjeningspanelet kan elektriciteten ombord og opvarmningen styres centralt. Derudover har man også altid styr på
vandbeholdningen.

13

14

7. Integrativt head-up-display. Alle data i synsfeltet
og man har stadig øjnene på vejen.
8. Easy-Space-opbygning. Unik pladsfornemmelse med
god plads i overgangen til cockpittet.
9. Attraktivt indgangsområde. Ser allerede godt ud fra
afstand (kan også fås med læderblænde).
10. Op til 102 l friskvandstank. Slank konstruktion over
hjulkassen og dermed ekstra opbevaringsplads.
11. Stor plads i bag. I bag er der en lastevolumen på op
til 935 l (600 MQ / DQ).

15

16

12. Easy-Slide-seng. Med rullelejemonterede skinner får
man i en håndevending en seng i loftet.
13. Opklappelig lamelbund. Lamelbundens klapfunktion
i stabilt aluminium anvendes til udvidelse af lastrummet,
når der skal transporteres større ting.
14. Højkvalitets kombirullegardiner. Beskytter mod
nysgerrige blikke og insekter.
15. Kokon-effekt. Stof på sidevæggene giver yderligere
komfort.
16. 24" smart-TV. For at få samme fjernsynsoplevelser
som derhjemme kan TV’et forbindes med internettet.

17

17. Største liggeflade i sin klasse. Med en bredde på
152 cm er der tilstrækkelig plads til en god søvn (600 MQ /
MQH / DQ).
18. Bredt, elektrisk udkørbart trin. For større komfort
ved ind- og udstigning.
19. ComfortSpa-bad. Det magnetiske bruseforhæng er
virkelig praktisk.

18

19
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FØLGER EGNE
REGLER.
DINE.

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

LIDENSKABELIGT MULTITALENT.

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

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

ER KLAR TIL ALT
DET, DU ØNSKER.

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

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

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

XY / XY SIDER / KARAKTER
STÆRKE

Med al den plads kan man sagtens medbringe
flere crossere. Her i CaraBus [OUTLAW].
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CUV

BEDSTE
LASTESIKKERHED
TIL DIN
CROSSER.

MERE END
BARE PRAKTISK.
DEN INTEGREREDE OPKØRSELSRAMPE.

Så let, så praktisk. Dørene op, rampen ud
og så er vi klar! Takket være sin lave lastehøjde er det nemt at laste [OUTLAW] – og
det uanset om det med to crossere, en quad
eller anden stor fragt.

Sensationel garage.
Sikker opbevaring af crosseren og
alt, hvad du har behov for til pleje
af maskinen – lige inden for rækkevidde. Det er nærmest en mobil
servicegarage – det kan jeg lide.

Valgfri
ekstra seng

I GARAGEN I BAG ER
DET OGSÅ MULIGT AT
FÅ EN EKSTRA SENG.
Uendeligt meget bagage.
[OUTLAW] klarer nemt to crossere og
masser af udstyr. Garagen i bag kan også
bruges til to ekstra sovepladser.

Gennemtænkt. Opkørselsrampen kan
fastgøres pladsbesparende i garagen.
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BO / XY SOVE
XY

Det skorter heller ikke på hygge i den behagelige
dinette – her i CaraBus [OUTLAW].

YNDLINGSCROSSEREN
LIGE VED
SIDEN AF.

Alt ombord. Uanset, om det er campingplads eller racerbanen: I [OUTLAW] er du
fri og kan være selvforsynende. Egen seng?
Tjek. Eget køkken? Tjek. Eget bad? Tjek. Alt
sammen vigtige forudsætninger for, at man
kan give sig fuldt ud hele dagen.
Dør lukket. På den ene side er det fantastisk, at der kun er en væg mellem mig og
min crosser. På den anden side er jeg ekstremt
taknemmelig. Det beskidte tøj fra træningen er
jo ret svedigt…
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CUV

Praktisk gennemgang: Du kommer fra opholdsrummet
direkte til garagen, når du går gennem døren i bag.

MADLAVNING

SOVE

BAD 

Plads til opfriskning.
Med badeværelset ombord
er det intet problem.

Køkkenet inkl. det 75 liter store køleskab og 2 gasblus
med elektrisk tænding indeholder alt, hvad man skal
bruge til et godt måltid.

Den, som giver sig fuldt ud om dagen,
har fortjent ekstra god sovekomfort.

PLADS TIL
EKSTRA I
LOFTSSKABET.

Drej førersædet og straks kan du tage plads ved det valgfri, drejbare bord. Loftsskabet over
førerhuset skjuler alt, hvad du ikke ønsker skal ligge og flyde – her i CaraTour [OUTLAW].
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XY / XY
HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
1

Cara
Bus

3

6

8+9

48

CUV

2

Cara
Tour

4

7

10

11

De nævnte pakker er eksempler på pakker til denne modelserie. Indholdet varierer alt efter grundrids.

5

HIGHLIGHTS

1. CaraBus [OUTLAW]. Med elegant eksteriørbeklædning i kobber-antracit og interiørdesign i møbeldekor
Tiberino.
2. CaraTour [OUTLAW]. Med sporty eksteriørbeklædning i metal-antracit og interiørdesign i alu-dekor.
3. Vindue i soveafdelingen. Myggenet og mørklægningsrullegardin for en behagelig søvn.

12

4. USB-ladestik. Praktisk ladestation med sikkerhedsnet til smartphone, kamera m.m.
5. LED-spot i soveafdelingen. Energibesparende og
stemningsfuld belysning.
6. 24" smart-TV. Et TV med internetadgang giver mulighed for TV-streaming. Er det enden for parabolen?
7. Ekstra gulv til bruserkar. Med afdækningen fås
ekstra opholdsrum (valgfrit).
8. Metalhængsler. Robuste og holder til mange års
brug.
9. Aflåselig dør til garagen i bag. Helt sikker adskillelse mellem garage og opholdsrum.

13

10. Oplyst garage med LED. Til godt lys i garagen.
11. Let tilgængelig gennemgang. Du kommer nemt
via døren fra opholdsrummet til garagen.
12. Let adgang til elektriciteten ombord. Pladsbesparende indbygget over hjulkassen.
14

15

13. Hylder i garagen. Her kan du opbevare alt det,
som du skal bruge næste dag, eller som du altid gerne
vil have nem adgang til: sko, hjelm, handsker og meget
mere.
14. Stikdåser i bag. Strøm, lige der, hvor man skal
bruge det, via 230 V SCHUKO-stikkontakt og USB-stik i
den valgfri strøm-pakke.
15. Bad i det fri. Garagen er udstyret med tilslutning til koldt og varmt vand til den udvendige bruser
(valgfrit).

16

16. Vær selvforsynende i længere tid. Takket være
let tilgængeligt batteri (valgfrit). Fås også som litium-ion-batteri.
17. Airline-skinner inkl. fastsurringsøjer. For bedste
lastesikkerhed.

17
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ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

Masser af variation
og udvalg.
Udform din CUV
lige efter dine ønsker.

540 MQ

her: CaraTour

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

Her er alt det ombord,
som du skal bruge til
rejsen. Med tværvendt
seng og fuldt udstyret
køkken.
Den smidige med
dynamiske mål.

CUV-kompetence. Betyder ikke bare
teknisk raffinement, men også en lang
række muligheder.
Til syvende og sidst skal din CUV være
lige så individuel, som dine feriedrømme.
Der venter dig en lang række forskellige
grundrids, udvendige farver, forskellige

600 MQH

her: CaraBus

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

tage og senge, som du kan sammensætte til din CUV, som du ønsker.
Det smarte MQH-tag i
dynamisk design skaber
plads til to separate
sovepladser.
Den sporty med
familiefølelse.
Uforpligtende visning: illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er
ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret
på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

50 CUV-kompetence

EASY-SLIDE-SENG
standard

ALSIDIGHED / GRUNDRIDS

600 MQ

her: CaraBus

600 DQ

600 K

her: CaraBus

her: CaraBus

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

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

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

Dynamisk håndtering og
fantastisk rumlig. Det
klassiske CUV-grundrids
er udstyret med en pladsbesparende tværvendt
seng og et stort køkken.

H3-tag, fantastisk
rumløsning. Den gør
sig bemærket med sin
unikke loftshøjde og
hejsesengen over cockpittet.

Det variabelt brugbare
område i bag har sovepladser til hele familien
eller kan ved behov bruges som ekstra opbevaringsplads til cykler mm.

Allround-camper med
klassisk grundrids.

Den omformbare
med højt tag.

600 ME

630 ME

her: CaraTour

HEJSESENG
standard

her: CaraBus

Den fleksible med
transportkvaliteter.

630 MEG

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Totallængde 5,99 m
• Op til 5 sovepladser*
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

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

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

Smart rumkoncept og
komfortable enkeltsenge. Masser af plads og
det åbne rum gør den
ideel til alle, som gerne
vil have det hyggeligt
undervejs.

Trimmet med fuld
komfort med behagelige enkeltsenge og
stor køkkenløsning. Du
finder ikke mere plads
til at føle sig godt tilpas
i nogen anden vogn.

Vognens specialitet er
det adskilte lasterum i
den store garage i bag,
kombineret med en fuldt
udstyret opholdsafdeling.

Den kompakte med
enkeltsenge.

Den store med stor
feel-good-følelse.

her: CaraTour

Multitalentet til
transport og overnatning.

*Hæveseng som tilvalg giver 2 ekstra sovepladser.
Du finder yderligere informationer i vores prisliste og på: weinsberg.com/service/kataloge-preislisten

CaraView

Konfigurator

Konfigurer CUV nu på: configurator.weinsberg.com
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CUV-FARVEVERDEN.
FOR EKSTRA
STIL.
HVID
(UNI)

CAMPOVOLO

LANZAROTE

GRÅ*
(SPECIAL
SOLID)

GRÅ*
(SPECIAL
SOLID)

SORT*
(METALLIC)

FER

SØLV

ARTENSE

(ALUGRÅ)*
(METALLIC)

GRÅ*
(METALLIC)

GRÅ*
(METALLIC)

*Som tilvalg mod merpris.
Farveafvigelser kan forekomme

HYNDESTOFFER.
ALT EFTER
SMAG.

STANDARD
CaraBus

FÅS UDEN MERPRIS
CaraTour

TURIN

CaraBus

CaraTour

ALU

SOM TILVALG MOD MERPRIS
CaraBus

SZECHUAN
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CUV-kompetence

CaraTour

CaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

FIFTY SHADES
(Kunstlæder)

CaraTour

ALSIDIGHED / FARVER / HYNDESTOFFER

ALUFÆLGE.
I EKSKLUSIVT
WEINSBERG-DESIGN.

COZY HOME
DEKOPAKKE.
VALGET ER DIT.
TIL ALLE
WEINSBERG

Vores 17” alu-fælge i
WEINSBERG-design er som
standard udstyret med kvalitets helårsdæk fra Falke,
som også kan bruges om
vinteren ved is og sne.
•
•
•

EKSTRAUDSTYR

M+S / 3PMSF-mærkning
slut med at købe
vinterdæk
ingen ekstraudgifter

1

2
3
4
5
6

1

Antracit lakerede
17"alufælge inkl. dæk
i eksklusivt
WEINSBERG-design
(235/60R17)

2

Sortmat-frontpolerede
17"alufælge inkl. dæk
i eksklusivt
WEINSBERG-design
(235/60R17)

Du finder alle fælge og dækvalgmuligheder online på:
configurator.weinsberg.com

1. MAGNOLIA 2. EARTH 3. AVOCADO
4. STONE 5. PEACH 6. AQUA
Pakken indeholder: 4 puder med fjerfyld
(2 x 60 x 40 cm & 2 x 40 x 40 cm), 2 plaider
og en matchende bordløber.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG KOLLEKTION.

2

1

Fås hos din WEINSBERG-forhandler
eller på: shop.weinsberg.com.
1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport
af rustfrit stål. Nem at rengøre. Mål: 7 x
25 cm. Vægt: 256 g. Artikelnr. 651/023
2. Campingstol i aluminium-rundrør. 8
indstillinger, 76 cm højt ryglæn. Bæreevne op til: 100 kg. Stel: Aluminium.
Emballagemål: 107 x 69 x 5 cm. Artikelnr.
651/022
3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf
med vejrbestandig sevelit-bordplade.
Højdejusterbar: 5 – 74 cm. Mål: 100 x
68 cm. Materiale: Stål. Bæreevne op til:
50 kg. Vægt: 11 kg. Artikelnr. 651/021

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

4

5. Fire krus med hank af resylin. Med
antislip-system. Artikelnr. 651/024
6. Gasadaptersæt – indeholder alt,
hvad man skal bruge til tilslutning af en
trykregulator (G12), som skal bruges til
gasflasker, der anvendes inden for EU.
Artikelnr. 651/025

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

3

5

6
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ALSIDIGHED / FASTE SENGE

SENGE.
SOV LIGE
SOM DU VIL.

Vågn op hver morgen – helt frisk. Hos WEINSBERG ved vi,
at en god nattesøvn er altafgørende for en god ferie. Derfor er der lagt vægt på plads og komfort ved alle sengevarianter og grundrids. Med det store udvalg finder alle den
perfekte soveplads.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG.
EFFEKTIV
ALLROUNDER.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG
SOM ETAGESENG.
DOBBELT SOVEKOMFORT.

Med den hyggelige tværvendte
dobbeltseng udnyttes hele vognens bredde. Dermed får du en
ekstra lang seng og en fantastisk
fornemmelse af plads.

I bagenden er der fin plads til hele
familien. Den øverste tværvendtedobbeltseng nås nemt ved hjælp af
stigen. På den måde får hver især
sin egen faste soveplads, og forældrene kan få den fortjente hvile.

CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ /
			
DQ / MQH

CaraBus / CaraTour 600 K

LANGSGÅENDE ENKELTSENGE.
GØRE SIG LANG
OG BRED.

LANGSGÅENDE DOBBELTSENG.
KÆMPE SOVEFLADE
I HØJDEN.

Med op til 200 cm i længden har
du god plads til gasse dig. Hvis du
ønsker det, kan du omdanne de to
enkeltsenge til en stor liggeflade.

Udstyret befinder sig forneden i den adskilte garage, og foroven er der rigtig god
plads til at sove efter en hård dag.

CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

CaraBus / CaraTour
630 MEG

Du finder flere informationer på weinsberg.com/cuv-varianten
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CUV-kompetence

ALSIDIGHED / JUSTERBARE SENGE

Derudover meget praktisk:
Dinetten i CUV kan hurtigt
omdannes til en ekstra soveplads.

EASY-SLIDE-SENG.
MED LETHED TIL
SOVEVÆRELSET.

Sparer plads og er nemt at komme
til. Når det er tid til at gå til køjs,
kan du lade sengen køre helt ned.
Med det flotte udseende fås en
helt unik atmosfære.
Stigen sættes nemt fast og kan,
når den ikke er i brug, opbevares i
stigeskakten.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

HEJSESENG.
NÆSTEN
USYNLIG.

HÆVE/SÆNKESENG I I HÆVETAGET.
PRAKTISK I
DET FRI.

Hejsesengen fremtrylles i en
håndevending. I opkørt tilstand
bemærker man knapt den hyggelige soveplads, og med kliklåse og
sikkerhedsstropper er den sikret
perfekt.

Med hævetaget nyder du autentisk
friluftsatmosfære.
På den faste liggeflade kan du nyde
synet af stjernehimlen. Og du behøver
ikke give afkald på den sædvanlige
komfort.

CaraBus / CaraTour 600 DQ

CaraBus / CaraTour
CaraBus / CaraTour
			
CaraBus / CaraTour

540 MQ
600 MQ /
K / ME
630 ME

Ved enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.
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ALSIDIGHED / TAGE

H2-TAG
DISKRET
STORARTET.

190 cm
258 cm

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

Masser af plads i kompakt indpakning. Under H2-taget er der plads til
alt det, som man skal bruge til en eventyrferie. Takket være den kompakte
konstruktion kan man uden problemer køre gennem centrum af byerne uden
at blive bemærket. Det er da fantastisk!
Du finder flere informationer på weinsberg.com/cuv-varianten

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
med H2-tag.

Markise monteres på taget og
fås i alle vognlængder.

Panoramavinduet (tilvalg) fås eksklusivt til CUV med H2-tag og med åbningsfunktion,
myggenet og mørklægningsgardin.

Sengemuligheder i H2-tag

Tværvendt dobbeltseng (540 / 600 MQ).
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Tværvendt dobbeltseng som
etageseng (600 K).

Langsgående enkeltsenge (600 / 630 ME).

ALSIDIGHED / TAGE

H3-TAG
HØJ UDEN
BEGRÆNSNINGER.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Høj boligkomfort i højformat. Fleksibilitet og god indvendig
højde minder ved H3-taget meget om komforten i en autocamper.
God køredynamik trods højt tag – og normale tunneller er intet problem
for denne vogn.
Du finder flere informationer på weinsberg.com/cuv-varianten

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
med H3-tag.

Døre i bag med en højde på 218 cm
er ideelle til stor last.

Markise monteres i siden på taget og
fås til alle vognlængder

Imponerende indvendig højde –her i
.
CaraBus 630 MEG

Hejseseng (600 DQ).

Langsgående dobbeltseng
.
(630 MEG)

Sengemuligheder i H3-tag

Tværvendt dobbeltseng (600 DQ).
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MQH-TAG
MED EKSTRA
ETAGE.

238 cm
308 cm

Højt tag i sportslig stil. Med det dynamisk designede høje tag er MQH-modellerne ægte blikfang. En imponerende følelse af plads, høj kvalitet, genial
funktionalitet og sej stil i kombination – det kan kun WEINSBERG CUV med
højt MQH-tag. Mere individuel kan frihed ikke blive.
Du finder flere informationer på weinsberg.com/cuv-mqh

CaraBus / CaraTour 600 MQH

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
med MQH-tag.

Smart vandafløb. Sørger for optimal
bortledning af regn- og smeltevand.

Panoramavindue og vindue med åbningsfunktion i fronten. Giver et fantastisk lys og
optimal luftcirkulation i vognen.

Stil eller plads?
Begge dele.
Det er MQH-taget.

Vindue i bag og vindue med
åbningsfunktion. For dejligt lysindfald.
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God højde indvendig og isolering. Under det godt isolerede MQH-tag fås en
gigantisk indvendig højde på op til 2,38 m.

ALSIDIGHED / TAGE

MQH-TAG
DET UNIKKE
BOLIGKONCEPT.
Højt tag med
udtrækkelig
Easy-Slide-seng
på rullelejer.

Køreposition

Soveposition

Nemt skift. Soveplads eller opholdsrum i en håndevending.

53 cm

Rullelejemonterede skinner. For en støjsvag
og langtidsholdbar funktion.

172 cm

Ekstra hylder med kant. For endnu mere
opbevaringsplads over loftskabene.
Unikt loftshøjde. Mere opbevaringsplads
takket være højere loftskabe.

Overraskende komfortabel.
Se TV fra hæve/sænkesengen.

Gigantisk følelse af plads.
Hyggelig atmosfære.

Komplet brugbar dinette. Også når
Easy-Slide-sengen er kørt ned.
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ALSIDIGHED / TAGE

UFORLIGNELIGT
HÆVETAG.

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

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
med hævetag.

Overgår ganske enkelt alt. Med de gennemtænkte hævetage får vores CUV alle andre
CUV til at se gamle ud og sætter kvalitetsstandarder. Det er trods alt ikke for ingenting,
at vi har investeret mange timer i absolut funktionalitet, de nyeste materialeudviklinger
som LFI-teknologi og sikkerhed ved udviklingen af vognen.
Du finder flere informationer på weinsberg.com/cuv-hejsetag

Unik. Kompakt.
Aerodynamisk.

Unikt hævetag med LFI-teknologi og
aerodynamisk design.

Cabrio-funktion med myggenet og
mørklægningsgardin.

Klimaanlæg i loftet i bag og to
tagvinduer som standard (undtagen
540 MQ).

Kæmpestor liggeflade (200x135 cm)
i hævetaget.
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Markiseholder med regnvandsfunktion og integreret forteltlys.

Integrerede læselamper med touchfunktion og ambientebelysning.

Den komplet lukkede underkonstruktion
sørger for luftcirkulation under madrassen.

ALSIDIGHED / TAGE

HÆVE/SÆNKETAG
AFSLAPNINGSZONE.
ØVERSTE ETAGE
Overnatning næsten
som i det fri.

Multifunktionelle hylder lige
inden for rækkevidde.
Funktioner se billede 1 – 4.

1. Ventilationsåbninger til
varm luft til behagelige
temperaturer i hævetaget.

Ugeneret udsyn til stjernerne fra hævetaget.

2. Induktiv oplader til trådløs
strømforsyning.

3. USB-ladestik.

4. Drikkeholder til
sikker opbevaring.

NEDERSTE ETAGE
Ubegrænset
CUV-komfort.

Takket være ekstra
stort hul kommer
man uden problemer op i den
øverste seng.
Adgang til den øverste etage via den sammenklappelige stige.
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VIELFALT / XY

DEN
NYE FIAT
DUCATO

Nyt
basiskøretøj

8

FIAT Ducato har i 40 år været en af de populæreste
basiskøretøjer til autocampere og CUV. Den nye FIAT
Ducato 8 overbeviser med et markant, moderne look,
mange teknologiske features og infotainment, samt
maksimal komfort og kørefornøjelse med køreassistentsystemer. Med op til 180 hk og nyeste EURO
6D-Final-standard byder den på maksimal effektivitet
og ydelse.

EKSTERIØR
HIGHLIGHTS.
De nye valgfri fuld-LED-lygter overbeviser
med en slank og elegant profil. Fås enten i
aluminium eller sort. Lyset er 30 % skarpere
end ved halogenlygter, hvilket øger sikkerheden på turen.

Dynamisk
LED-blinklys

Fuld-LED-forlygter
(nær- og fjernlys)
LED-kørelys

NY KØLERGRILL.

Ny kølergrill som standard, sort med
forkromet bøjle og spoilerlæbe i alu.
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Ved tilvalg af kølergrill stylingpakken Black
er alt sort: den skinnende bøjle, lygterne og
spoilerlæben.

Det optimerede underkøringsværn
beskytter motorrummet og understreger den nye stil.

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.

VIELFALT / XY

DIGITALT INSTRUMENTBRÆT.

Standard 3,5"-TFT-digital kombi-instrumentbræt med to analoge visninger.

På det valgfri virtuelle cockpit med 7"-TFT-digital
kombi-instrumentbræt og to digitale visninger har
du altid fuldt overblik over assistentsystemerne.

SPARSAME
UND DURCHZUGSKRÄFTIGE
MOTOREN

NY
KOMPLET
NYT
INTERIØR.

Det valgfri rat og gearknop i læder, med satinerede
kromindfatninger og elementer i højglans.

Valgfri induktiv lader, to USBstik og et 230 V stikdåse sikrer
komfort under kørslen.

ASSISTENTSYSTEMER.

Safety Pack Easy Driver:
Ved tilvalg af pakken, sørger med adaptiv
fartpilot, intelligent hastighedsassistent og træthedsregistrering for ekstra
sikkerhed.

Du finder yderligere information online på:

Safety-pakke FIAT :
Ved tilvalg af sikkerhedspakken med
nødbremseassistent, vejbaneassistent,
skiltegenkendelse, nedblændingsautomatik, samt regn- og lyssensor.

weinsberg.com/ducato-8

Med den valgfri batteriafbryder
i førerhuset kan batteriydelsen
beskyttes.

Standard med ombord:
• Fartpilot – Cruise Control
• ESP
• Hill Holder (bjergigangsætningsassistent)
• ABS
• Elektronisk startspærre
• Elektromekanisk servostyring
• Trailer Stability Control System
• Post Collision Braking System
• Sidevindsassistent
Med tilvalg af assistentsystemer:
•
•

Traktionshjælp „Traction Plus“
inkl. nedkørselsassistent
Dæktryksensorer
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INTELLIGENTE
ENHEDER,
MAKSIMAL
KOMFORT.

BLUUWATER*.
vandfiltersystem.

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

VELOCATE GPS-TRACKER
MED NYE FUNKTIONER*.

Mere sikkerhed
til din WEINSBERG.

Det innovative GPS-system fra Velocate arbejder
med intuitiv app-styring og silent-alarm-funktion.
I tilfælde af tyveri kan Velocate 2.0 hjælpe med at
finde din CUV igen. GPS ´ en har en levetid på op til
3 måneder uden strømtilslutning. GPS-trackeren
kan udvides med Bluetooth-sensorer og en Reedkontakt: Derved har du mulighed for at kontrollere
mængden af gas i gasflaskerne og temperaturen
i din WEINSBERG i appen på et hvilket som helst
tidspunkt.

Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt).
Du finder yderligere informationer på www.velocate.com eller www.weinsberg.com.

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

64

CUV-kompetence

* Ekstraudstyr

PIONEER
NAVIGATIONSSYSTEM
(AVIC – Navigation)*.

TRUMA INETX-SYSTEM*.
Gør din WEINSBERG
til smartphone.

Med det praktiske Truma-iNetX-System med induktiv
smartphone-app-styring og Bluetooth kan du styre
varmen, det indvendige og udvendige lys, samt tv og radio
over alt i dit mobile hjem. Det farvede 4,3" touch-display
viser ude- og indetemperatur og kan betjene apparater
fra TRUMA og Dometic. Den intuitive brugerflade gør
kontrollen og styringen overskuelig og let.
Europa-navigation specielt til autocampere og CUV i 44
lande; promobil camperpladsradar; sikker smartphone-betjening med stemmestyring; klart og kontrastfuldt 9"-multitouch-display; wireless kompatibel med Apple CarPlay,
android auto og weblink; integreret DAB+ modtager; inkl.
3 års kortopdatering.
Varmesystemer*

THULE
MARKISER*.
For endnu mere
komfort.

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

SILWYREADY*.
Til afslappet rejse.

Med Silwy MAGNETIC SYSTEM er væltede, rutsjende og klirrende glas fortid. Med det
smarte magnetsystem hæfter de magnetiske glas fast på metal nano-padsene eller
tilbehør af metal, der er specielt udviklet til silwy og giver dermed en absolut sikker
og afslappet rejse. Alle WEINSBERG-CUV er nu silwyReady. silwyREADY-pakken
indeholder en lille rund, genopløselige silwy Pad med magnet-pin, som sidder fast på
overskabet i køkkenet med en velkomsthilsen. Paden kan derefter anbringes, hvor man
ønsker det i vognen, og fungere som krog til tøj eller håndklæder. I et af overskabene i
køkkenet finder du en silwy metalmåtte med en overflade i læderlook. Silwy glas, der
er placeret her, står skridsikkert takket være magneterne i soklen.
* Ekstraudstyr
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RUNDT OM DIN FERIE

MEDIKIT VÆRDIKUPON.

Voucher til et eksklusivt rejseapotek.
Med din WEINSBERG-CUV får du en voucher til et MediKit. Dette sæt indeholder
forskellige medikamenter, som kun kan fås på apoteket, og som kan bruges på
rejsen, blandt andet smertestillende medicin, allergimedicin eller tabletter mod
diaré. Så er du forberedt på bedste vis.
* Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapotekssættet. Rejseapotekssættet indeholder medikamenter,
som kun fås på apoteket. Gavekortet kan derfor kun indløses hos det ansvarlige MediKit-forsendelsesapotek på www.medikit.shop.
På www.medikit.shop finder du yderligere informationer om dit MediKit.

CaraView

Forhandlersøgning

Konfigurator

Grundridsfinder

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

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

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

Lej nu også i
udlandet!

Oplev din ferie endnu
mere mobil med følgende funktioner:
• Statusoversigt
til booking
• Push-meddelelser
• Online check-in
• Betalinger
• Instruktionsvideoer

Reisewelt

haendler.weinsberg.com

PRØV DEN,
FØR DU KØBER …

RENT AND TRAVEL NU OGSÅ SOM APP
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Vi ved, at det ikke er nemt at beslutte sig
for „én WEINSBERG”! Vores forhandlersøgning hjælper dig med at søge efter
en forhandler i nærheden af dig. Se din
favoritmodel hos din forhandler og få
rådgivning. Find en forhandler på:

•
•
•
•

Tjeklister
Stationsdetaljer
Lejetilbud
Hjælp i nødstilfælde
• og meget mere…

www.rentandtravel.de/app

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne
prøve på forhånd, om det virkelig er noget
for dig? Så er tilbuddet om leje og rejse
lige det rigtige for dig. Søg online eller hos
rejsebureauet efter dit favorit grundrids.
Sammen med et tysk netværk af mere end
170 udlejningsafdelinger med mere end
1.900 udlejningsbiler og mere end 380
rejsebureauer, hjælper RENT AND TRAVEL dig med din beslutning om det rigtige
køretøj. Derudover drager du fordel af den
store serviceportefølje, som f.eks. rutefor-

slag og mange samarbejder med campingpladser og autocamperpladser. Hav det
sjovt på test-ferien!
Der er mere end 1.900 		
udlejningskøretøjer til rådighed
på mere end 170 udlejningssteder.


Reserver online på
www.rentandtravel.com
eller via vores 380 partnerrejsebureauer.

Se alle udlejningssteder på www.rentandtravel.de

Jeg har fulgt Sven og Philipp som fotograf på
freeski-ferie med CaraTour. Vi var alle meget imponeret over, hvor let den klarede udfordringerne
i bjergene. Udover sportsudstyr var der også god
plads til mit fotoudstyr – helt utroligt, hvad den
vogn kan rumme!

GREGOR
HARTL
@gregor_hartl_photography

Bliv en del af
Community.
#teamWEINSBERG
skriver rejsefortællinger og deler
dem med alle. Indtrykkene er imponerende!

@weinsberg_official
@WEINSBERG
@WEINSBERG

At dele er godt: Hvad har du oplevet
på dine rejser med en WEINSBERG?
Del dine fantastiske øjeblikke på
vores sociale medier.
I #teamWEINSBERG er
alle velkomne!

carablog.weinsberg.com

MANUEL
LETTENBICHLER
@manuellettenbichler

Det er genialt at have en CUV, som man kan varme sig i og
klæde om mellem løbene – og samtidig også have plads til sin
crosser. Og så kommer man hurtigt omkring med [OUTLAW], da
den godt kan køre stærkt (griner). Jeg er vildt begejstret – det
er lige præcis sådan en vogn, vi har manglet i branchen!

R08117846-DK

Du finder vores campingvogne
og autocampere i vores separate
WEINSBERG-kataloger!

Besøg os på
de sociale medier og
i vores fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykketidspunktet (09/2021). Der tages fortsat forbehold for ændringer
vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med
konstruktionen, såfremt de tjener den tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der også ligeledes forbehold for ubetydelige
farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke kan forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak på plade
og lak på GFK/kunststof) og er rimelig over for kunden. Billederne kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/eller som kan
bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/studier/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen,
og som heller kan bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af
trykketekniske grunde. Lad derfor en pågældende autoriseret WEINSBERG-forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion, inden du
køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Ved målangivelserne i vores kataloger er der udelukkende tale om
uforpligtende eksempler. Målangivelserne er udelukkende cirkaværdier og har til formål at give et generelt overblik. De udgør ikke en sikring af produkternes
egenskaber. Vær også opmærksom på oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. Eftertryk, også i uddrag, er kun
tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
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