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CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

DE NYE

MODELLER

De to modeller CaraCompact [PEPPER] EDITION vil bringe din næste ferie op på 
et nyt niveau med førsteklasses køreoplevelse og eksklusiv komfort. Her får 
du rigtig meget for pengene for en autocamper med „stjerne”– ferie for op til 
4 personer.



STJERNESUITE
FOR FIRE 
PERSONER.
Om dagen er hæve/sænke-sengen 
elegant integreret i rumkoncep-
tet og giver tilstrækkeligt plads 
til, at man kan sidde i dinetten. 
Super praktisk: Bare sænk hæve/
sænke-sengen ned, og så er der 
to hyggelige sovepladser.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

DEN BREDESTE 
VAN I SIN  
KLASSE.
Mellem dinette og køkken er der god 
plads til at tilberede maden.
Med en indvendig bredde på 212 cm 
er den CaraCompact 640 MEG (MB) 
giver en unik rumfornemmelse.

CaraCompact



I vores konfiguratoren kan du 
skærddersy din helt egen 
CaraCompact EDITION [PEPPER] 
præcis, som du ønsker den.

configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

SKRÆDDERSY
DIN EGEN
[PEPPER]

  •  Bedre sikkerhed og komfort
  •  Bedre køredynamik 

•  Premium kvalitet 
•  Bedre tilslutning med MBUX 
•  MB Sprinter 110 Kw / 150 hk standard 
•  Bredsporschassis mindre sidevinds- 
   følsom og bedre kørestabilitet 
•  16 tommer MB alufælge inkl. helårs- 
   dæk som standard 
•  Eksklusivt udvendig design  
 

 

•  Stort oplukkeligt panorama skyvindue 
•  Nye aluminiumsskørter 
•  Nye integrerede forskærme 
•  200 cm ståhøjde indvendig  
   (190 cm under hæve/sænke-sengen) 
•  212 cm indvendig bredde og derved 
   den bredeste delintegreret i sin klasse 
•  60 mm ekstra garagehøjde 
•  Innovativt koncept i siddegruppen 
•  Større senge

CHASSIS HØJDEPUNKTER BODELENS HØJDEPUNKTER

De 200 cm lange og 82 cm brede enkeltsenge kan omdannes til en 
dobbeltseng takket være de udtrækkelige rullelameller (tilvalg). 

HIGHLIGHTS  [PEPPER] 

 BOAFDELINGEN

RUMMELIGT
KØKKEN.

Alt hvad man har brug for til at friske sig op,  er  
samlet i ét rum. Den pladsbesparende håndvask  
kan alt efter behov skubbes frem eller tilbage. 

Køkken med klapbar 
forlængelse af arbejdspladen.

GENIAL 
BADERUMSLØSNING.



Nr. CaraCompact Mercedes [PEPPER] standardudstyr:
243621 Kølergrill lakeret i karosserifarve

243620 Kofanger lakeret i karosserifarve

243664 16" alufælge 

243665 Helårsdæk til autocamper

243622 Klimaanlæg i førerkabine TEMPMATIC
243668-
243931
243669

Højdejustering af fører- og passagersæde
Svingbare førerstole
Armlæn på fører - og passagersæde 

243637 Multifunktionsrat

243639 Læderrat og læder gearstang

553674 For- og sideruder mørktonede

243675 Fartpilot

251793 Bakkamera inkl. kabelføring

243640 Sidespejle (opvarmede og elektrisk justerbare)

243643 Radioforberedelse inkl. 2 højttalere i førerhus

252143 Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. 
DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering

100602 Myggenetsdør
100526-15 Garagedør 80 x 115 cm venstre side (640 MEG Suite)
100750-01 Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, front (640 MEG Suite)

101721 Oplukkeligt panoramavindue i toppen med myggenet og mørklægning i front
101019-02 Oplukkelig vindue 70 x 40 cm venstre bag
103551-05 Special streamer: EDITION [PEPPER]

551796 Sengeudvidelse, ekstra bredde på seng
552335-14 Hyndestof: Malbar med [PEPPER] broderi
550660-08 COZY HOME EDITION [PEPPER] består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber

353743 TRUMA iNet X Master 

450740 Spildevandstank isoleret med mulighed for opvarmning
452718-01 Vandfiltersystem "bluuwater"
251949-09 USB-stik

252729 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
552189-02 Ambientebelysning med LED lysbånd

953757 silwyREADY

252405 TV-holder

501333 Markise 405 x 250 cm, hvid

952823 MediKit gavekort til rejseapotek

De angivne priser inkluderer de gældende lovpligtig afgifter (og, hvis relevant, 
andre lovbestemte beregningsfaktorer eller skatter, som også kan vises 
separat). Priserne er eksklusive omkostningerne til registreringsdokumenter, 
levering og transport, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kontakt din 
WEINSBERG forhandler for flere oplysninger. Priser angivet som ”vejledende 
priser” af fabrikanten. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og 
rabatter over for sine kunder. 

Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og vægt samt udseende 
svarer til den viden, dervar på udskrivningstidspunktet august 2022. Vi 
forbeholder os ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr 
og priser priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at 
foretage tekniske ændringer, forudsat at de tjener den tekniske udvikling 
og er rimelige for kunden. Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også 
efter indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke kan undgås på 
grund af materialet (fx farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på 
metalplade og maling på GRP / Plastic) og er rimelige for kunden.

Bemærk også oplysningerne i den aktuelle WEINSBERG Tekn.data, især 
vægte, lasteevner og tolerancer, samt oplysningerne om standardudstyr og 
oplysningerne om det specialudstyr, der er inkluderet i den specielle model 
(inklusive vægtinformation).

Det inkluderede specialudstyr øger køretøjets vægt. Der tages forbehold for 
trykfejl, ændringer og prisændringer.

4 personers grundrids2-3 personers grundrids
640 MEGSuite (MB)640 MEG (MB)

Stor biograf: 24" smart-TV 
findes i TV-pakken.

Slidstærk: Det eksklusive Active-Line 
hynde-stof MALABAR i en kombination af 
kunstlæder og stof samt flot pyntesøm.

16" alufælge med 
helårsdæk

Hot [PEPPER] Pakke*

Kun tilgængelig med CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER] 
og CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

243631
Afstands assistent 
DISTRONIC

243635 Elektrisk parkeringsbremse

243696

MBUX multimediesystem med 26 cm (10,25 tommer) 
touchscreen med digital radio DAB+, 3 års gratis kortop-
datering og komi instrument med farvedisplay inklusive 
bakkamera

243628 Skiltegenkendelse assistent

MED HÆVE - 
SÆNKE SENG

TEKNISKE SPECIFIKATIONERMotorvarianter: CaraCompact [PEPPER] Mercedes 

Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150PS (MU3), TDI, EuroVI, forhjulstræk, 6 trins gearkasse,  
standard

Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW/150PS (MU3), TDI, EuroVI, forhjulstræk, 9-trins Tronic automatgear

Mercedes Sprinter (317CDI), 125kW/170PS (MU5), TDI , EuroVI, forhjulstræk,  9-trins Tronic automatgear


