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PÅVÄG



DIN SEMESTER!
UPPTÄCK NYA SIDOR.



Med WEINSBERG blir varje ögonblick av din semester en upplevelse. Från avresa till hemfärd 
följer den med dig på alla äventyr – perfekt anpassad efter just dina önskemål och behov.
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12
 CaraBus

26
 CaraTour

En CUV med klassiskt fräsch design
Kompakt från utsidan, men vad gäller utrust-
ning, utseende och bekvämlighet är CaraBus
en jätte. Denna WEINSBERG-CUV klarar smala 
gator lekande lätt och hänför med sin eleganta
interiör. Tack vare multifunktionella utrust-
ningslösningar och fiffiga detaljer kan du njuta 
av semestern dygnet runt..
Med klass på alla vägar.

www.weinsberg.com/carabus

Fakta
Planlösningar: 8
Sovplatser: up to 7
Längd: 5,41 m – 6,36 m
Max. last-
kapacitet:  520 – 700 kg

Fakta
Planlösningar: 8
Sovplatser: up to 7
Längd: 5,41 m – 6,36 m
Max. last-
kapacitet:  520 – 700 kg

En CUV med modernt avspänd design
Obekymrad som den är har CaraTour inget  
emot sportiga tag. Med sin billiknande kördy-
namik förblir WEINSBERG-CUV cool på alla 
långa resor och är redo för varje äventyr.  
Den gedigna och originella interiördesignen 
ger gott om plats och innehåller många 
genomtänkta detaljer.
För en avspänd och sorglös semester.

www.weinsberg.com/caratour

Alla specifikationer inkluderar delvis extrafunktioner som finns tillgängliga mot extra kostnad.
Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensi-
oner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din WEINSBERG återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i 
fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.
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CaraView

Lär känna din
personlig dröm
fordon ännu bättre.

Golvplan 
finder

Guider dig med specifika 
frågor till rätt fordon.
layoutfinder.weinsberg.com

Insiderkunskap

Ytterligare detaljerad  
information om de olika  
områdena i ditt önskade fordon.
weinsberg.com

Med fordonskonfiguratorn kan 
du sätta ihop din individuella 
WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Configurator

 CaraBus / CaraTour  
 

40

Fakta
Planlösningar: 8
Sovplatser: up to 7
Längd: 5,41 m – 6,36 m
Max. last-
kapacitet:  520 – 700 kg

En CUV med gastätt inbyggnadsgarage
Vår 630MEG [OUTLAW] är den första serietill 
verkade CUV:en i världen som direkt från fabri-
ken hjälper dig att ta din hobby ett steg längre.  
På natten är det bara det gastäta inbyggda  
garaget som skiljer dig från ditt fordon, på 
dagen tar denna CUV dig till nästa äventyr. 
Serietillverkad för dina äventyr.

www.weinsberg.com/outlaw

Utomhus är du som hemma, under 

resan upptäcker du nya sidor hos dig 

och din WEINSBERG. Oavsett om 

du reser med en CaraBus, CaraTour 

eller [OUTLAW]: Vi delar din passion 

och finns med dig med genomtänkta 

detaljer. Och det känner du varje 

semesterdag.

Bli en del av

HÄLSNINGAR FRÅN REDAKTIONEN 

Upplev sem-
estern med en
WEINSBERG CUV. 

Tillsammans skriver 
vi resehistoria!

#teamWEINSBERG
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Vad gör våra CUV:ar
så speciella?
Summan av många
detaljer.

WEINSBERG DNA. Låter mäktigt. Det är det också. Den som 

bygger skåpbilar har inte hängt med i utvecklingen. Därför 

bygger WEINSBERG CUV:ar. Med fullfjädrad kompetens. 

CUV-kompetens hittar du från minsta skruv till de stora förva-

ringsutrymmena. I det fullskaliga möblemanget och golvplat-

tan i flera skikt. CUV-kompetens går inte alltid att se. 

Men känns vid varje resa.

Tillvalstygerna Active-Line
har an andningsegenskaper,

är lättskötta, tåliga,
skonsamma mot huden,

antibakteriella och
Ökotex-certifierade!

VISSTE DU?Alla
tyger är

Oeko-Tex 
100

certifierade

Tillvals-
madrassen

EvoPoreHRC
borgar för hälsosam

sömn på den största sovpla-
tsytan inom CUV-segmentet. 

Stefan Kreuz, produktchef 
50 år, på WEINSBERG sedan 2016

Favorit-WEINSBERG-detalj:
Praktiska förvaringsytor och

touch-LED-lampor.

Komfort & hälsa 
Den andningsaktiva klädseln på sidoväggarna kan

 absorbera och avge fukt. På så vis bildas betydligt mindre 
kondens till exempel på vintern eller vid matlagning med 
stängda fönster jämfört med andra modeller. Det är inte 

bara superpraktiskt utan ser också riktigt snyggt ut!

Spara plats för att skapa plats.
Ribbotten kan fällas upp för att skapa
mer lastutrymme när du behöver
transportera större saker.

Sittbänk vid matplatsen.
De nya sittdynorna har en kom-
fortfunktion och större sittdjup.

Värmelösning.
För en bättre värmefördelning i
bilen är uppvärmningen placerad
centralt under dinetten.
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Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Skensystem.  
Våra överskåp är försed- 
da med ett genomgående 
skensystem för större 
vridningsstabilitet.

Handtag helt i met- 
all med tippspärr. 
Distinkt design och
robust utformning.

Möblemang och kvalitet
I en CUV är en effektiv konstruktion A och O. Det börjar med perfekt 
byggprecision i det påkostade fullskaliga möblemanget och går ända 

ner till detaljer som ett jämnt lastgolv med fästöglor i serietillverkning 
och rundade profiler. I varje WEINSBERG CUV finns ett utslagsgivande 

kvalitetskriterium: hantverk.

Robust och tåligt.
Tack vare CPL-ytorna står
bord och arbetsytor emot
praktiskt taget allting.

Jämnt lastgolv
med fästöglor. 
I den bakre delen 
finns 4 fästöglor 
fastskruvade i 
golvet.

Michael Flöring, snickare
38 år, på WEINSBERG sedan 2016

Favorit-WEINSBERG-detalj:
Perfekt byggprecision.

Rundade hörnprofiler.
Egenutvecklade för att minska risken för
skador på kanterna och skapa mer utrymme.
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Centralt placerad LED-styrning. 
En snabb blick räcker för att kontrollera
attennivå och elektronikförsörjning.

Upp till 24“ stor LED-TV 
(TV-paket som tillval)

Laddningsbooster. 
Snabb och effektiv laddning av
batteriet när motorn är igång.

Vattenfiltersystem ”BWT – BESTCAMP”.  Avlägsnar
mycket effektivt mikroorganismer från vattnet. >> sidan 60

Michael Gründinger, 
produktutvecklare

35 år, på WEINSBERG sedan 2016
Favorit-WEINSBERG-detalj:

Lättanvänd LED-styrning

LED-belysning.  Strömsparande 
LED-belysning i hela bilen, delvis
med touch-funktion.

Truma-iNet-system.
Reglera enkelt värmen via en app
var du än befinner dig eller kontrollera
gasnivån som tillval.  >> sidan 60

Fordonsteknik & 
försörjning

Vi vill att våra kunder ska få den ultimata 
reseupplevelsen. Därför är vi mycket noggranna 
när vi väljer våra partner och använder bara det 
som vi verkligen tror på. Truma-iNet-systemet 

är ett sådant exempel. Den höga kvaliteten talar 
för sig själv, med den praktiska appen går det 

enkelt att reglera värmesystemet och som 
tillval kontrollera gasnivån.

Värmesystem

Gasförsörjning
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Taklucka i klarglas.
För större ljusinsläpp.

Perfekt förhöjt GFK-tak.
Lång livslängd, lätt att ta hand om
och optimal isolering tack vare en
speciell GFK-konstruktion med
dubbla skal. >> sidan 56

Optimal isolering. Alla delar i vår CUV är 
isolerade med innovativa material. I taket och 
sidoväggarna står ett polyeten-skum med
slutna celler för isoleringen.

Sandwichkonstruktion. Konstruktionen i flera lager med
integralisolering och totalt 367 % mer stödyta på karossgolvet
ger större stabilitet och 69 % mer isolering..

Perfekt fordonsteknik

& lång livslängd.
När de olika komponenterna ska sammanfogas och 

varje detalj är viktig krävs stor kunskap, skicklighet och 
hantverkskunnande. Det är CUV-kompetens!

Varmluftomgiven färskvattentank.
Vattentanken på 105 liter sparar plats genom sin 
placering i sidoväggen ovanför hjulhuset, vilket 
skapar extra plats i lastutrymmet.

Matthias Weishäupl, produktionsmedarbetare 
24 år, på WEINSBERG sedan 2017

Favorit-WEINSBERG-detalj: 
Enastående sandwich-golvkonstruktion.

För husvagnar, husbilar, CUV: er av WEINSBERG ger vi dig en
10-årig täthetsgaranti på karosseriet, utöver din lagstadgade
garanti, inom ramen för våra garantivillkor.



WEINSBERG CUV
– INGEN VÄG

ÄR FÖR SVÅR.

MÅLET SPELAR

VARDAG,

INGEN ROLL.

VAD ÄR DET?

BARA MAN FÅR KÖRA!



VI TILLHÖR ALLA

DU MED?
#TEAMWEINSBERG

DRÖMSEMESTER
ÄNVEM DU 

ÅKER MED.



Detta är vår första riktiga resa med husbil, det känns 
förväntansfullt och spännande. På vår åtta dagar långa 

road-trip ska vi ta oss från Freyung utanför Köln till Sylt. 
CaraBus är perfekt för detta – man kan egentligen köra 
precis lika fort som med en vanlig bil, och för en sträcka 
på 1300 mil och en medresenär som vill komma fram till 

målet så snabbt som möjligt är det en stor fördel.

 VÄGEN ÄR MÅLET? NJAA! 
 MÅLEN BESTÄMMER VÄGEN 



Kompakt från utsidan, men vad gäller utrustning, utseende och bekvämlighet är 
CaraBus en jätte. Denna WEINSBERG-CUV klarar smala gator lekande lätt och hänför 
med sin eleganta interiör. Tack vare multifunktionella utrustningslösningar och fiffiga 

detaljer kan du njuta av semestern dygnet runt. Med klass på alla vägar.

CaraBus
En CUV med klassiskt fräsch design.
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Fullastade startar vi resan mot Nordsjön. Som tur är har vi en 
cykelhållare där våra cyklar tryggt kan åka med. Det vore ju synd att 

komma fram till den vackra Nordsjön utan cyklar i bagaget.

 MED CAMPINGBIL OCH CYKEL 
 STAD, LAND, HAV… 
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upp till 7 sovplatser 4 sittplatser med säkerhetsbälte 8 planlösningar under 3500 kg

Nyhet: Finns även
med upphöjbart tak.

Med tre olika längd-
alternativ kan alla
hitta rätt modell.

636 cm
599 cm
541 cm

20
5 

cm

Slingriga innerstadsgator eller vidsträckta strandpromenader:
Oavsett väg tar dig din CaraBus överallt dit semesterlusten styr.
Samtidigt erbjuder den mer plats än den nätta konstruktionen ger
sken av och övertygar med sitt eleganta utseende.

De 3 viktigaste detaljerna:
• Variabel bakre del med stort lastutrymme
• Planlösning med högt tak och uppfällbar säng
• Utmärkt rumklimat och hög boendekomfort



16 CaraBus

Rena linjer och
genomtänkt design.
Både inne och ute.

Stylingpaket 1 och 2 finns som tillval och innehåller allt 
som en designfantast kan begära, från aluminiumfälgar 
till genomtänkta lack- och interiörkoncept.

Sol, strand, vågskvalp… Idag är det dags att ta färjan över till Sylt. Medan andra får sitta och 
vänta i bilen ligger vi bekvämt i den tvärställda sängen, kollar mejlen och tar en liten pow-

ernap. Och ärligt talat – är inte vår CaraBus hur snygg som helst? Den ser riktigt elegant ut 
och har till och med aluminiumfälgar – nästan som en lyxbil!

 Upptäcka

Med LED-varselljuset syns du 
bra (finns som tillval i
Styling-paketet).

 OCH VATTENKANNA 
 MED STIL, CHARM 
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Ser riktigt bra ut även med högt tak i planlösning 600 DQ och erbjuder
då 4 fullvärdiga sovplatser tack vare den uppfällbara sängen.

Som 600 MQH erbjuder CaraBus ännu
mer ståhöjd och en härlig känsla av rymd.

MQH-stjärnan: Easy-slide- 
sängen ger två extra sovplatser.

Mehr Informationen zu unseren  
Dachvarianten findest Du ab
Seite 54 oder online unter:  
weinsberg.com/dachvarianten

CaraView Insiderkunskap

Du hittar mer information om våra 
olika tak på
sidan 54 eller online på 
weinsberg.com/cuv-variants
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1
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4

 Styrkor / Karaktär

Oavsett omgivning gör CaraBus alltid ett gott intryck.

1. Möbeldekoren Effekt Ulme löper genom 
hela interiören.

2. Kontrastdekoren i vitt med silverkanter 
ger en fräsch touch..

3. Den klassiskt fräscha interiören är ett 
kännetecken för modellen.

4. Den eleganta exteriördekorationen i 
koppar-antracit.

KLASSISKT FRÄSCH 
DESIGN.

Det är detaljerna som
gör skillnaden.

Färden går vidare. 
Men först måste vi packa in alla grejer – de är ganska många! Vi har till och med cam-
pingstolar och bord med oss. En sak som vi särskilt gillar med CaraBus är den ljusa och 

inbjudande möbeldekoren och de fina detaljerna.

  ON THE  
  ROAD AGAIN...  
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Den klassiskt fräscha inredningen i CaraBus gör det lätt att trivas. Vid behov kan en del av 
inredningen stuvas om in i överskåpet för att göra plats åt en upp till 24‘‘ stor LED-TV (ur 
tillvals-TV-paketet) – här i 600 K.
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Kompakt konstruktion och eleganta linjer i Style-paketet,
bestickförvaring som standard – köket i CaraBus

har allt man kan önska sig.

 Dinett  Matlagning

Nätt konstruktion, gott om förva-
ring.

Detta kök är kanon!

Vår hemlagade pasta är en hit. Jämfört med spisplattan 
hemma kokar vattnet tack vare den automatiska tändningen 
och gasspisen i CaraBus inom några få minuter. Sittgruppen 

med det utfällbara bordet är verkligen superpraktisk och 
riktigt rymlig.

I lådorna med praktiska fack 
ryms en hel del.

  OM KÖTTBULLAR
 MOLNIGT MED UTSIKTER 
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Utfällbart och utvidgbart.
Easy-Entry-bordet ger större

bordsyta utan störande 
bordsben.

Samstämd möbeldesign med rundade 
kanter och mjuka linjer.

Värmespjäll under den lampförsedda avsatsen.

LED-spotlampor – delvis med touch-funktion 
– ger en behaglig inomhusmiljö.

Varma fötter även på vintern tack vare den tempererade
sittbänksavsatsen. – här i 630 ME.



22 CaraBus
Vackra ytskikt, trä och tygklädsel med andningsfunktion på sidoväggarna skapar en
hemtrevlig känsla. Mitt i naturen! – här i 630 ME.

 Sova

kyla ut området
Att umgås kan vara så chic.
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Eftersom vi oftast är uppe sent är våra nätter 
i CaraBus ganska korta, men väldigt bekväma. 

Den tvärställda sängen i CaraBus 600 MQ 
passar perfekt för oss två. Christoph är ju 

ganska lång, men trots sina 1,85 meter har han 
tillräckligt med plats. Vår CaraBus är verkligen 

en perfekt plats att dra sig tillbaka till mitt i det 
vackra naturlandskapet!

Som standard: Behaglig inomhusmiljö tack vare
kvalitativ LED-belysning med touch-funktion.

Den generöst tilltagna sängen i den bakre delen av bilen är en skön plats att
dra sig tillbaka till och slappna av.

Det eleganta samspelet mellan trä, tyg och ljusa ytskikt
skapar särskild boendekomfort.

 I VASSEN. 
 SOVA MITT
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 Badrum

Badrummet i CaraBus har som 
tur är en bra belysning och det 

finns bra förvaringsytor för mina 
skönhetsprodukter.

I badrummet kombineras en avskalad design med fiffiga funktioner som väggfack och extra
förvaringsutrymme under handfatet.

Läs mer om våra  
badrumsvarianter online på
weinsberg.com/ 
carabus-interieur

CaraView
Insider- 
kunskap

 UPPFRÄSCHNING. 
 EN SNABB 
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1. Inbyggda väggfack drar blickarna till sig 
och erbjuder praktisk förvaring.

2. LED-skenan är en optisk och funktionell 
highlight och finns som tillval i Voltage- 
paketet.

3. Våtutrymmets låga duschgolvsinlopp 
ger hög komfort och mer säkerhet.

4. Smart lösning: Det magnetiska 
duschdraperiet ger större rörelsefrihet.

Hög komfort: Tack vare den vridbara skivan med
underliggande förvaringsfack.



Vi har än en gång stora planer. Fyra länder på åtta dagar, 
många kilometer och ett stort antal sevärda stopp står på 
agendan. Då gäller det att ha rätt fordon. Även om jag nog 

snarare skulle kalla CaraTour rätt resesällskap. Den är sportig, 
snabb och antar utmaningen på vilken smal och slingrande väg 

som helst. Den rymmer allt som man kan vilja ha med sig på 
en omfattande resa. Kort sagt är denna CUV som gjord för våra 

planer.

 MAN MÅSTE HA STORA PLANER 
 FÖR ATT UPPLEVA STORA SAKER. 



Obekymrad som den är har CaraTour inget emot sportiga tag. Med sin
billiknande kördynamik förblir WEINSBERG-CUV cool på alla långa resor
och är redo för varje äventyr. Den gedigna och originella interiördesignen

ger gott om plats och innehåller många genomtänkta detaljer. För en
avspänd och sorglös semester

CaraTour
En CUV med modernt avspänd design.
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 OÄNDLIGA INTRYCK.
 OÄNDLIGA KURVOR, 

Det är inte bara Denise och jag som ser fram emot äventyret, även vår 
kära Ivy ser fram emot omväxlingen från sina vanliga promenader. De 
första timmarna flyger förbi, en bidragande orsak är säkerligen kör-

känslan hos CaraTour. Oavsett om vi kör på Autobahn, en bergsväg eller 
slingrande serpentiner klarar den allting med bravur.
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Du vill bara komma iväg? Allt är redo. Såklart med sportig avspändhet. Cara-
Tour är en riktig äventyrare och öppen för alla resplaner. Dessutom erbjuder
den oväntat mycket plats och lastutrymme trots sin kompakta konstruktion.
På klassens största sovplatsyta går det också utmärkt att bara ta det lugnt.

De 3 viktigaste detaljerna:
• Klassens största sovplatsyta
• Billiknande kördynamik
• Trendigt, sportigt formspråk

Nyhet: Finns även
med upphöjbart

tak.

Billiknande kördyna-
mik, nästan som en

vanlig personbil.

upp till 7 sovplatser 4 sittplatser med säkehetsbälte 8 planlösningar under 3 500 kg
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Motorn i CaraTour är otrolig! Den är dragstark, bränslesnål 
och effektfull och visar sin power i varje körsituation. Något 

sådant har vi aldrig upplevt och det bidrar till den goda 
stämningen. Lastutrymmet är inte mycket sämre, att lasta 

ur går lekande lätt. Jag har visst kärat ner mig totalt.. 

Panorama SkyRoof (tillval) ger ännu mer ljus och en 
gigantisk känsla av rymd in i interiören.

Tillvalsfönstret Panorama SkyRoof ger ännu större ljusinsläpp och en enorm känsla av rymd i bilen.– här i 540 MQ.

2,3 l  
Multijet  
140 PS

2,3 l  
Multijet  
120 PS

2,3 l  
Multijet  
160 PS

2,3 l  
Multijet  

177 PS

 Upptäcka

 GÖR RESAN KORTARE. 
 EN NÖJD FÖRARE 
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103 cm

70 cm

Gott om plats i den bakre
delen: 935 liter lastvolym.

Sängen kan snabbt omvandlas till ett stort lastutrymme. På så
vis kan du även transportera stora saker utan problem. – här i 600 MQ.

Bli ett med naturen med öppen bakdörr – inget står mellan dig och ditt äventyr. – här i 600 MQ.
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Den nya coola interiördesignen i grått drar blickarna till sig. Samspelet mellan de trendiga och 
slittåliga CPL-ytorna skapar en snygg och sportig look.

 Styrkor / Karaktär
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Glid runt som du känner. Bekymmerslös körglädje garanterad.

MODERNT 
AVSPÄND DESIGN. 
Uttrycksfulla detaljer.

1. + 2. Möbeldekoren metallic-grå och 
kontrastdekoren antracitgrå ger en 
modern look.

3. Den modernt avslappnade interiören 
har karaktär.

4. Sportig exteriördekoration i silver- 
antracit.

Snart ställer vädret till det för oss och vi bestämmer oss för en spontan kursän-
dring. Inga problem, med CaraTour tar vi oss ju överallt utan problem. Och även på 
en grå och regnig dag gör den ljusa interiören och behagliga belysningen att vi trivs 

riktigt bra. Det gäller även Ivy, som helst inte vill blöta ner tassarna i onödan.

 ELLER KÖR IFRÅN DET. 
 TROTSA VÄDRET 
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Gör 2 platser till 4 – 
stolinställning

efter behov.

Lika nätta som bekväma är dynorna på sittplatserna vid dinetten – här i 600MQ.

 Dinett  Matlagning



56 cm

35

I köket med utfällbar extraskiva finns mycket arbetsyta 
för matlagning. – här i 600 MQ.

För oss är det viktigt att det känns mysigt, särskilt vid 
matbordet. Den bekväma dinetten, det trevliga köket 

och känslan av rymd bidrar starkt till den mysiga stäm-
ningen. Vi får bästa möjliga uppladdning inför dagen.

Dansa loss! Mellan
köksvrån och dinetten
finns tillräckligt med

plats för det.

Praktiskt: Energieffektivt kylskåp på 95 liter och delat glasskydd
för ren njutning i köket.

Generöst överskåp med softclose-
funktion.

Lådor med bestickförva-
ring som standard och 
praktiska fack.

 SEN UT PÅ ÄVENTYR. 
 FÖRST FRUKOST, 



36 CaraTour Ligg i sängen och njut av utsikten på klassens största sovplatsyta. – här i 600 MQ.

 Sova

BÄSTA PERSPEKTIV
En med naturen med bakdörren öppen.
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194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200 cm

Mysig avkoppling tack vare den generöst tilltagna sovplatsytan och
tygklädseln på sidoväggarna. – här i 600 MQ. 

Längd och bredd: Tvärställd dubbelsäng eller
längsgående enkelsängar.

Allt inom räckhåll i förvaringsfa-
cken ovanför sängen.

Allt på plats: LED-belysning med
touch-funktion.

Som man bäddar får man ligga. I vårt mysiga ”sovrum” ligger vi gärna och 
drar oss länge. På den stora madrassen kan vi sträcka ut oss ordentligt. 

Till och med när Ivy är med, trots att hon precis som alla hundar besitter 
den märkliga egenskapen att göra sig så stor och bred som möjligt när hon 

ligger i vår säng.
 MÄNNISKA OCH HUND. 

 HÄNFÖR BÅDE 

Du hittar mer information 
om våra sängvarianter på
sidan 52 eller online på: 
weinsberg.com/cuv-variants

CaraView
Insider- 
kunskap
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Vackra former. Rullgardinen i fönstret försvinner bakom listen när 
den inte behövs. – här i 600 MQ.

Medan jag tar en dusch använder 
Denise det mörka badrumsföns-
tret utifrån som spegel när hon 
flätar håret. Hon är inte bara 

vacker, utan också riktigt smart!

De smarta lösningarna är 
uppfriskande i sig.
Vridbar toakassett med
elektrisk pump och 
elegant duschgolv med 
halkskydd med
sanddynekänsla.

 Badrum

 MED FIFFIGHET. 
 NATURLIG SKÖNHET 
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Bakom de rena
linjerna finns
enormt mycket
förvaringsu-
trymme

1. Genomtänkt detalj: Lättåtkomligt 
uppfällbart fack för toapapper.

2. Inbyggda väggfack ger en modern 
design.

3. Lättskött med runda former: Tvättstäl-
let är lika brett som rummet.

4. Allsidig. Vattenkranen kan även 
användas som utomhusdusch via 
tillvalsfönstret.



CaraBus / CaraTour med gastätt inbyggnadsgarage
630 MEG

Den kombinerar ett enormt, gastätt lastrum med ett fullvärdigt
boendeutrymme. Det gör denna bil till ett perfekt resesällskap

för de som älskar äventyr.

MER PLATS FÖR
DINA EGNA

REGLER



@robertscharl
#teamWEINSBERG

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

SERIETILLVERK AD FÖR ÄVENT YR 

[OUTLAW] är den första serietillverkade 

CUV:en i världen som direkt från fabriken 

är perfekt utrustad för att transportera din 

utrustning. På nätterna förvarar du allting i 

det gastäta garaget där bak, på dagarna tar 

bilen dig snabbt och säkert till nästa äventyr!

Robert Scharl 
Den passionerade Hard Enduro-föra-

ren är särskilt förtjust i att [OUTLAW] 
erbjuder en unik kombination av 

garage och hem på fyra hjul. Vid sidan 
av hans hoj är den därför ett ständigt 

resesällskap på hans tävlingar.

Manuel Lettenbichler 
Världsmästaren i World Enduro Super 
Series 2019 uppskattar gång på gång 

hur praktisk [OUTLAW] är under resor-
na. Han känner särskilt av fördelarna 
och flexibiliteten efter ett intensivt 

race.



Här kommer ingen luft igenom. Garage och
boendedel är tryggt åtskilda från varandra.

Tillvalshållaren för motorcyklar och den räfflade
plåten på garagegolvet håller allt perfekt på plats.

Du vill ha plats för att tryggt förva-
ra din hoj. Och ett trevligt boende 

för dig och ditt resesällskap. 
[OUTLAW] bara väntar på att ge dig 
båda delarna. Nästa äventyr väntar!

I bakänden tillräckligt med plats för din mobila verkstad,
i framänden ett trevligt boende. Den följer med

dig till jobbet under veckan och på helgen till nästa
äventyr.

DIN

ÄR MED PÅ ALLT.
VAD DU  
ÄN VILL.



Vakna utvilad inför nästa äventyr:
Din 630 MEG [OUTLAW] väntar på dig
med bekväma längsgående sängar.

Lastrampen i garaget är platseffektivt.

På natten är det bara det gastäta 
inbyggda garaget som skiljer

dig från ditt fordon, på dagen tar 
denna CUV dig till nästa äventyr.

Upp till fyra cyklar kan förvaras
tryggt i [OUTLAW] – på så 

vis har du alltid rätt cykel till 
hands. Det är dags att ge sig 

iväg, ut på vägarna
eller i terrängen.

CaraView Insiderkunskap

Du kan läsa allt om  
den omfattande  
utrustningen på:
weinsberg.com/outlaw
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Mer än bara praktiskt. Med rampen kan du 
enkelt och bekvämt skjuta in hojen i garaget. På 
så sätt sparar du krafterna till det som verkligen 

är viktigt – nästa terrängtur.

Det finns gott om plats för att ta med mer än en motorcykel 
 – här i CaraBus 630 MEG. 

Tack vare praktiska öglor
och hållare kan du parkera 
dina fordon i garaget
utan risk för olyckor.

I de praktiska förvaringsutrymmena i garaget kan du lägga allt som du
ändå behöver igen nästa dag: Skor, handskar, hjälm och mycket mer.

  MED RAMP! 
 LASTA ENKELT 

 Styrkor / Garage

187 cm

148 cm
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Det enorma lastutrymmet vill gärna fyllas ordentligt 
– här i CaraBus 630 MEG.  

Bästa lastsäkring tack vare Airline-skenor
med fästöglor som standard.

Även på sidoväggen finns fästöglor för
största möjliga säkerhet.

Större oberoende: Med det lättillgängliga batteriet.
Fordonselektroniken är platseffektivt  
monterad ovanför hjulhuset.

Oändligt mycket plats. En äventyrlig packning såsom två 
hojar och en massa utrustning är inga problem för 

[OUTLAW]. Det är egentligen ingenting konstigt, för precis 
därför byggdes den ju.

I det bakre garaget
är ett valfritt

extra säng möjligt.

frivillig
extra säng

standard
bakre sängen



CUV46

Det är bara en dörr som skiljer den trevliga 
bodelen från det suveräna garaget. Och den 

håller helt tätt. Gastätt.

 STRAX INTILL. 
 FAVORITHOJEN 

Praktisk passage: Från bodelen till garaget kommer du via en gastät dörr.

Hemtrevlig känsla i den bekväma dinetten.

 Bo  Sova
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Finns också som CaraTour

i svalt grått.

Köket inklusive ett 75-liters kylskåp och två gasplattor med elektrisk
tändning har allt som behövs för att förbereda ett ordentligt mål mat.

Snurra runt förarsätet och gör plats
åt en till person runt det utfällbara
tillvalsbordet.

Den som ger allt på dagarna förtjänar en  
särskilt skön säng på natten.

Alltid fräsch. Inga problem  
med badrum ombord.

 OCH SEDAN FULL GAS. 
 EN LUGN STUND Matlagning  Sova  Badrum 

En god natts sömn, god mat och en uppfriskande 
dusch. Viktiga förutsättningar om man vill ge full 
gas på dagarna. Det tycker även [OUTLAW], och 

precis därför har den allt ombord.

Du hittar all information
online på:
weinsberg.com/outlaw
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1. Ombonad känsla. 
Tygklädsel på sidoväggarna.

2. Klassens största sovplatsyta. 
Med en bredd på 152 cm finns plats för att 
sträcka ut sig. (540 MQ / 600 MQ / MQH / DQ)

3. Panorama Sky Roof-fönster som 
tillval.  För större ljusinsläpp och en 
känsla av rymd.

4. Komfortfunktion. Alla överskåp 
har gångjärn i rostfritt stål för högsta 
komfort.

5. Kvalitativa kombirullgardiner 
skyddar mot ljus och insekter.

6. Tempererad avsats. 
Ger fint rumsljus och varma fötter.

7. Justerbar sitsinställning. Lika hög komfort i sitt- och 
reseläge.

8. 105 l färskvattentank. Smidig montering direkt ovanför 
hjulhuset för att ge mer plats i lastutrymmet.

9. TV-paket 21,5“ eller 24“. Med komplett Oyster-antennsys-
tem för spännande TV-kvällar.

VÅR A CUV:AR ÖVERT YGAR
med genomtänkta detaljer.

 Highlights
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10. Stort lastutrymme baktill. 
Bakdelen rymmer en lastvolym på upp 
till 935 liter (600 MQ / DQ)

11. Easy-Entry-bord. Lättåtkomligt, 
utan störande bordsben.

12. Integrativ head-up-display.
Alla uppgifter inom synhåll så att du 
kan hålla ögonen på vägen.

13. Brett elektriskt utkörbart trapp-
steg för mer komfort vid i- och urstigning.

14. ComfortSpa-badrum. Det magnetiska 
duschdraperiet är verkligen praktiskt.

15. Med CP-plus- och LED-styrningen 
kan du enkelt reglera elektroniken och vär-
men centralt. Dessutom kan du hålla koll på 
vattennivån i tanken.

16. Laddningsbooster. Snabb och effektiv 
laddning av batteriet när motorn är igång.

17. Regnränna med LED-belysning 
ovanför skjutdörren.

CaraView Konfigurator

Konfigurera din CUV nu på:
configurator.weinsberg.com



540 MQ 600 MQ 600 DQ 600 K

630 MEG600 MQH 600 ME 630 ME
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CUV-kompetens. Betyder inte bara 

teknisk finess, utan även en mångfald av 

valmöjligheter. När allt kommer omkring 

bör ju din CUV vara lika individuell som 

dina semesterplaner. En variationsrik

byggsats av planlösningar, ytterfärger, 

tak- och sängvarianter väntar på dig. Ur 

dessa valmöjligheter kan du sätta ihop

din personliga dröm-CUV, precis som du 

vill ha den.

Många alternativ och
valmöjligheter.
Utforma din CUV som
det passar dig.

ANPASSAD
efter dina krav.

Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska fram-
ställningar. De faktiska fordons- och utrustningsfunktionerna kan skilja sig åt. Vissa fordons- och 
utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på 
dem. Var därför noga med att få information från din återförsäljare om fordonets och utrustningens 
specifika egenskaper innan du gör ett köp.

 Mångfald / Golv planer

CUV-kompetens
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CUV- 
FÄRGKARTA

för extra stil.

T YGER
beroende på din smak.
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BLEU LINE (UNI)BLEU IMPÉRIAL (UNI)BLANC (UNI)

ROUGE TIZIANO (UNI)GRIS CAMPOVOLO  (UNI)

BLEU LAGO (MÉTALLISÉ)GRIS ALU  (MÉTALLISÉ) BLANC OR (MÉTALLISÉ)

ROUGE PROFONDO (MÉTALLISÉ) GRIS FER (MÉTALLISÉ) NOIR  (MÉTALLISÉ)

ALU*TURIN

ACTIVE ROCK* SZECHUAN* FIFTY SHADES (syntetiskt läder)*
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Mångfald / Design  



52 CUV-kompetens

 Mångfald / Fasta sängar

Tvärställd dubbelsäng
Effektiv och mångsidig. Den bekväma
tvärställda dubbelsängen utnyttjar
hela fordonsbredden. Därmed får du en
särskilt lång sovplatsyta och samtidigt
en fantastisk känsla av rymd.

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

Längsgående enkelsängar.
Bekvämlighet på både längden och bred-
den. En längd på upp till 200 cm ger mer
än tillräckligt med plats för att sträcka
ut sig ordentligt. Om du vill kan du som
tillval omvandla de två enkelsängarna till
en stor sovplatsyta.

CaraBus / CaraTour   600 ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Tvärställd dubbelvåningssäng
Sovkomfort i tvåpack. Längst bak i bilen
finns plats för hela familjen. Du tar dig
bekvämt till den övre sängen via den
borttagbara stegen. Med denna lösning
får alla sin egna, fasta sovplats och
föräldrarna sin välförtjänta vila.

CaraBus / CaraTour   600 K

Längsgående dubbelsäng
Jättesäng på hög höjd. Nedanför finns
utrustningen i det gastäta garaget,
ovanpå oändligt med plats för att vila
ut efter en intensiv dag.

CaraBus / CaraTour   630 MEG
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Mångfald / Fasta sängar  

Taksäng
Näst intill osynlig. Med bara ett handgrepp
trollar du fram den uppfällda taksängen. I 
uppfällt tillstånd är denna mysiga sovplats 
nästan osynlig och perfekt säkrad med 
klickspärrar och säkerhetsremmar.

CaraBus / CaraTour   600 DQ

Taksäng i det upphöjda taket
I princip under bar himmel. Med det 
upphöjda taket känner du dig som ett med 
naturen. Du kan fridfullt betrakta 
stjärnhimlen från denna fasta sovplatsyta. 
Utan att kompromissa med komforten.

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

Easy Slide-säng
Det ska vara lätt att sova gott. Sparar 
plats och är mycket lätthanterad. Denna 
extra höga taksäng glider enkelt på 
plats. Den kvalitativa utformningen ska-
par en trivsam känsla. Stegarna hakas 
enkelt i och kan tryggt gömmas undan i 
stegfacket när de inte används.

CaraBus / CaraTour   600 MQH

Ännu en praktisk detalj:
Dinetterna i bilen kan

snabbt omvandlas till en
extra sovplats.

Du hittar mer information online på weinsberg.com/cuv-variants

Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din
WEINSBERG återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.



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

258 cm

190 cm

54 CUV-kompetens

Fantastisk rymd i kompakt förpackning. Under H2-taket ryms allt som 
man kan tänkas behöva på sina äventyr. Tack vare den kompakta konstruk-
tionen kan man med detta tak glida fram genom innerstäder utan att väcka 
någon större uppmärksamhet. En fördel så stor som någon!

Du hittar mer information online på weinsberg.com/cuv-variants

H2-TAK
DISKRET STORSLA-
GET.

Markisen monteras på taket och finns
tillgänglig för alla fordonslängder.

Tvärställd dubbelsäng (540/600 MQ). Tvärställd dubbelvåningssäng (600 K). Längsgående enkelsäng (600/630 ME).

Tillvalstaket SkyRoof finns tillgängligt exklusivt för CUV:ar med H2-tak och levereras
med uppställningsfunktion, insektsskydd och mörkläggningsgardin.

Sängalternativ i H2-taket

 Mångfald / Tak

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV  

med H2-tak.

NY



CaraBus / CaraTour   600 DQ
CaraBus / CaraTour   630 MEG

282 cm

218 cm

55 

Fullständig boendekomfort med högt i tak. Takhöjden liknar den i en husbil. 
Extra höjd men ändå utan problem genom vanliga viadukter. Flexibiliteten och 
takhöjden med H3-taket påminner starkt om komforten i en husbil. Kördynamiken 
begränsas dock inte av detta tak – vanliga viadukter ställer inte till några som 
helst problem för detta smidiga ekipage.

Du hittar mer information online på weinsberg.com/cuv-variants

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV  

med H3-tak.

H3-TAK
UPP I DET BLÅ
UTAN 
KOMPROMISSER.

Tvärställd dubbelsäng (600 DQ). Taksäng (600 DQ). Längsgående dubbeltaksäng (630 MEG).  

Markisen monteras på sidan av taket och
finns tillgänglig för alla fordonslängder

Imponerande takhöjd. – här i
CaraBus 630 MEG.  

Bakdörrar med 218 cm höjd är perfekta
när mycket ska lastas.

The bed possibilities in the H3 roof

Mångfald / Tak  



CaraBus / CaraTour   600 MQH

308 cm

238 cm

56 CUV-kompetens

Förhöjt tak med sportig stil.  Med sitt dynamiskt designade förhöjda tak 
drar MQH-modellen alla blickar till sig. En känsla av rymd utan motstycke, 
hög kvalitet, briljanta funktioner i kombination med en cool design – det 
fixar bara WEINSBERG CUV med det förhöjda MQH-taket. Individuellare kan 
frihet inte bli.

Du hittar mer information online på weinsberg.com/cuv-mqh

Style or space?
Simply both.

The MQH roof.

MQH-TAK
GÅR ETT STEG
LÄNGRE.

Genomtänkt vattenavrinning. Gör
att regn- och smältvatten rinner av
optimalt.

Bakruta och öppningsbart fönster.
För optimalt ljusinsläpp.

Panoramafönster och öppningsbart fönster i fronten. Ger ett sensationellt ljusinsläpp
och en optimal friskluftcirkulation i fordonet.

Takhöjd och isolering. Under det välisolerade MQH-taket uppnås en gigantisk
takhöjd på upp till 2,38 m.

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV  

med MQH-tak.

 Mångfald / Tak



53 cm

172 cm
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Förhöjt tak med utdragbar
Easy Slide-säng med  

kullager.

MQH-TAK
EN UNIK BOENDE-
LÖSNING.

Överraskande bekvämt. TV-tittande
från taksängen.

Gigantisk känsla av rymd.
Hemtrevlig stämning.

Unik takhöjd. Mer förvaringsutrymme tack
vare högre överskåp.

Skenor med kullager. För en tyst funktion
som håller länge.

Enkelt byte. Sovplats eller vardagsrum i en handvändning.

Extraytor med reling. För mer förvaringsu-
trymme ovanpå överskåpen.

Körläge

Sovläge

Mångfald / Tak  



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

58 CUV-kompetens

 Mångfald / Tak

Ett upphöjbart tak utan motstycke. Med sina helt nyutvecklade upphöjbara tak 
får WEINSBERG CUV alla andra att se gammalmodiga ut. När allt kommer omkring 
har vi under utarbetningen lagt talrika timmar på absolut funktionalitet, toppmo-
dern materialutveckling såsom LFI-teknik och säkerhet.

Du hittar mer information online på weinsberg.com/cuv-popup-roof

Unik. Kompakt.
Aerodynamisk.

UPPHÖJT TAK
HELT NYTT OCH 
SÄTTER DIREKT 
NYA KVALITETS-
STANDARDER.

Sammanhållet upphöjt tak med
LFI-teknik och aerodynamisk design.

Takklimatanläggning i den bakre delen och
2 takfönster som standard. (förutom 540MQ)

Enorm sovplatsyta i det upphöjda taket. Den helt slutna underkonstruktionen gör att
madrassen ventileras underifrån.

Cabrio-funktion med myggnät och
mörkläggning.

Inbyggda läslampor och inomhus-
belysning

Nyutvecklad markishållare med 
regnavrinningsfunktionHIGHLIGHTS

WEINSBERG CUV 
med upphöjt tak.

NY
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Mångfald / Tak  

Den hopfällbara stegen för dig upp till övervåningen.

1. Varmluftsventil som
standard för en behaglig
temperatur i det upphöjda
taket.

2. Induktivt laddningsfack
för trådlös strömförsörjning.

3. USB-uttag ger ström 
även på det övre vånings-
planet.

Ostörd utsikt mot stjärnhimlen från det upphöjda taket.

4. Dryckeshållare för säker 
och bekväm förvaring.

UPPHÖJT TAK
TRIVSEL I TVÅ 
VÅNINGAR.

ÖVERVÅNING
Sov nästan som i det fria.

NEDERVÅNING
Kompromisslös 
CUV-komfort.

Multifunktionella fack
nära till hands. För funktionen
se bild A, B och C.

Tack vare den extra 
stora avsatsen tar du
dig enkelt upp till 
den övre sängen.
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PIONEER HEAD-UP- 
DISPLAY:*

Den inbyggda Head-up-displayen bidrar till 
ännu större säkerhet. Alla viktiga uppgifter 
direkt inom synhåll så att du alltid kan hålla 
ögonen på vägen. Även vägbeskrivningen 
från Navgate Evo visas.

*Komponenter tillgängliga som tillval

PIONEER NAVGATE EVO:*
Vägvisning i Europa speciellt för husbilar i 44 länder, 5 600 ställplatser i data-
basen ombord på husbilen. Säker smartphone-manövrering med språkstyrning, 
7"-multitouch-display, inbyggd DAB+-mottagare, inklusive 3 års kartuppdate-
ring.

TRUMA-INET-SYSTEM:*
Värme och gasnivå via app

Via det praktiska Truma-iNet-sys-
temet inklusive Trumaappen kan 
du reglera och kontrollera värmen i 
ditt mobila hem var du än befinner 
dig. Hur mycket gas har vi kvar? 
Via det digitala mätinstrumentet 
för gasfyllnadsnivån får du direkt 
besked i din smartphone eller 
läsplatta.

VELOCATE GPS-TRACKER:*
Mer säkerhet för din WEINSBERG.

Det innovativa GPS-lokaliseringssystemet 
från Velocate hjälper tack vare intuitiv 
app-styrning och Silent Alarm-läge till 
att återlokalisera husbilen eller CUV:en 
i händelse av stöld. En stor fördel är att 
systemet självständigt kan vara igång i 
upp till 3 månader utan att anslutas till en 
strömkälla.

INTELLIGENT 
TEKNIK, 
MAXIMAL
KOMFORT.

Lätthanterade vattenfilter med ultrafiltreringsmembran, 
som inte lämnar något övrigt att önska vad gäller hygien. 
Avlägsnar mycket effektivt mikroorganismer från vattnet. 
Med BWT Bestcamp får du vatten med perfekt hygien 
utan kemi. Det högeffektiva BWT Bestcamp-filtersystemet 
för husbilar och CUV:ar från WEINSBERG säljs via officiel-
la återförsäljare över hela världen. För endast regelbundna 
byten av filtersystemet var 6:e månadgaranterar högsta 
vattenkvalitet och en säker vattenförsörjning. För att ins-
tallationen ska kunna ske särskilt enkelt och utan verktyg 
finns den 8 mm stora ”John Guest”-stickkontakten – med 
vattenförsörjning utan utbytesfilter.

VATTENFILTERSYSTEMET
„BWT – BESTCAMP“* 

 Mångfald / Teknik

Dessutom förbereds hårdvaran, utökas via valfria sensorer (t.ex. dörr- / fönsterkontakt)  
att bli. För mer information, besök www.velocate.com eller www.weinsberg.com.

CUV-kompetens

Värme- 
system

Gasförsörjning
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Mångfald / Design  

NY
1. Vattenflaska 800 ml Classic Sport av rostfritt stål. Lätt att 
rengöra. Mått: 7 x 25 cm, Vikt: 256 g. Artikel-nr 651/023

2. Campingstol av aluminium-rundrör, 8 inställningslägen på 
76 cm högt ryggstöd, maxbelastning: 100 kg, ram: aluminium. 
Förpackningsmått: 107 x 69 x 5 cm / Artikel-nr 651/022

3. Campingbord Accordeon från Dukdalf med vädertålig Sevelit-
bordsskiva. Kan höjdjusteras: 57 – 74 cm, Mått: 100 x 68 cm, Material: 
Stål, maxbelastning: 50 kg, Vikt: 11 kg. Artikel-nr 651/021

4. Handvagn med 10 cm breda profilerade hjul och en bärkraft på upp 
till 75 kg. Mått: 131 x 60 x 98 cm, Vikt: 11,9 kg. Artikel-nr 51 011

5. Fyra muggar med öra av högkvalitativt resylin. Med an-
ti-slipsystem. Artikel-nr 651/024

6. Gasadapterset  – innehåller allt som behövs för att ansluta en 
tryckregulator (G12, Tyskland) till gängse europeiska gasflaskor. 
Art.-nr 651/025

All information och priser finns på www.frankanafreiko.de

COZY HOME 
– Inred med COZY HOME- 

designpaket

Paketet inkluderar: 4 kuddar med fjäderpåfyllning (2x 60x40 cm  
& 2x 40x40 cm), 2 filtar och en matchande bordslöpare.

VÅRA WEINSBERG
17"-ALUMINIUMFÄLGAR* 

Med året-runt-däck.

När du köper en 17"-ALU-
MINIUMFÄLG i WEINS-
BERG-DESIGN finns passande 
högkvalitativa Falkenåret-
runt-hjul, som även fungerar
under vintern i is och snö.
• M+S / 3PMSF-markering
• inget behov av att köpa 

vinterdäck
• inga ytterligare investeringar

2. Mattsvart-frontpolerad 
(235/60R17)

1. Antracit lackerad 
(235/60R17)

ALLT
DET GÖR DIN
HELA SÄNG MER 
VACKER

1. MAGNOLIA  2. EARTH  3. AVOCADO  4. STONE  5. PEACH  6. AQUA

ALLT FÖR ATT GÖRA DIN
SEMESTER VACKRARE.

WEINSBERG-kollektionen finns tillgänglig 
hos din WEINSBERG-återförsäljare eller 

online på shop.weinsberg.com. 

OPTIONAL 
AVAILABLE

VALFRITT 
TILLGÄNGLIGT 

FÖR VARJE 
WEINSBERG.

NY
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

CaraView

CaraView

 Runt din semester
MEDIKIT-VÄRDECHECK: 

VOUCHER FÖR ETT
EXKLUSIVT RESEAPOTEK

Du vill köpa ett fritidsfordon, men skulle först
vilja testa om det verkligen passar dig? Då är
erbjudandet från RENT AND TRAVEL alldeles
rätt för dig. Hitta din favoritplanlösning bek-
vämt på nätet eller hos din resebyrå. Tillsam-
mans med ett nätverk av över 170 uthyrnings-
kontor i hela Tyskland, över 1 900 hyrfordon
och över 380 samarbets-resebyråer
hjälper dig RENT AND TRAVEL att hitta rätt 

fordon för dig. Du får dessutom en rad andra 
fördelar, såsom förslag på resrutter och ett 
stort antal samarbeten med camping- och 
ställplatser. Stort nöje vid semestertestet

ATT HITTA DEN RÄTTA ÄR INTE LÄTT...

 På över 170 uthyrningskontor står 
mer än 1 900 hyrfordon redo.

  Boka online på www.
rentandtravel.de eller via våra 380 
samarbetsresebyråer.

Hitta alla uthyrningskontor på www.rentandtravel.de

Hyr även
utomlands!

Din WEINSBERG CUV innehåller nu också en värdecheck för ett 
MediKit. Det innehåller olika apoteksläkemedel som kan vara bra 
att ha med sig på resan, bland annat värktabletter, allergitabletter 
och diarrétabletter. På så vis är du alltid optimalt förberedd.*

*En kupong för att lösa in läkemedelsuppsättningen bifogas fordonet. Läkemedelsupp-
sättningen innehåller läkemedel som måste köpas från ett apotek. Kupongen kan därför 
endast lösas in på det ansvariga MediKit-postorderapoteket på www.medikit.shop. Du 
kan också få mer information om din MediKit på www.medikit.shop.

ÅTERFÖRSÄLJARSÖKNING
Återförsäljare nära dig

Vi vet: Det är inte lätt att bestämma för "den WEINSBERG"! 
Vår återförsäljarsökning hjälper dig att hitta en  
handelspartner i ditt område. Besök din önskade modell 
direkt på webbplatsen och få detaljerade råd.

Hitta din återförsäljare på: dealer.weinsberg.com

Familjevagn eller ett äventyrsbil
för två? Ta reda på vilken resekompis
perfekt för dig passar in:
layoutfinder.weinsberg.com

Golvplan finder

Configurator

Designa din individuella CUV. För vilken planlösning och 
vilken utrustning du bestämmer dig för, gör det till ditt 
personliga drömfordon under:
configurator.weinsberg.com

Reseplanering

NY



 MANUEL LETTENBICHLER 
@manuellettenbichler

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN 

@robertscharl
 ROBERT SCHARL 

#teamWEINSBERG

Förut åkte jag omkring i en hemmabyggd 
transportbuss, det går inte att jämföra med 
[OUTLAW]. Plötsligt har jag inte bara mer 

plats, utan också komfort. Det är som en mobil 
liten lägenhet med verkstad – utan att jag själv 

behövt ägna veckor åt ombyggnationer eller 
improviserade lösningar.

Som en del av #teamWEINSBERG åkte vi runt med 
CaraTour i Tyskland, Österrike, Sydtirolen, Italien 
och Slovenien och njöt av varje ögonblick. Vi ser 

redan fram emot nästa gång.
#teamWEINSBERG skriver

reseberättelser och delar med

vårt community. En ren njutning
att följa!

Sharing is caring: Vad har du

upptäckt på dina resor med en

WEINSBERG? Alla är välkomna i
#teamWEINSBERG!

Bli en del av 
samhället.

#teamWEINSBERG

Det är så fantastiskt att ha en CUV där man kan värma sig och byta om
mellan heaten – och samtidigt säkert kan förvara sin cross i. Dessutom

är [OUTLAW] riktigt kul att köra eftersom man kan gasa på rätt bra
(skratt). Jag är riktigt begeistrad – detta är precis vad som saknats i

branschen!



facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Du hittar vårahusvagnar och husbilar i våraseparata WEINSBERG-kataloger!

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Besök oss på
sociala medier och i 
vår fanshop!

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks 07/2020. Vi förbehåller 
oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design 
avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Vi reserverar 
oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. Därutöver 
reserverar vi oss för mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material. ( t.e.x Färgavvikelser 
med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast , så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. En del av bilderna visar specialutrustning som 
kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga 
som specialutrustning. Färgavvikelser är möjliga på grund av tryckteknik. Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en lämplig WEINSBERG återförsäljare för 
råd om seriens nuvarande status. Viss utrustning som visas i katalogen är inte en del av standardutrustningen. Illustrationerna med mätningar i våra kataloger 
är bara icke-bindande exempel. Mätningar är endast ungefärliga värden och fungerar endast som en allmän illustration, de representerar inte garanterade 
produktegenskaper. Observera informationen i den aktuella prislistan, särskilt när det gäller vikter, lastningsalternativ och toleranser. För att göra eventuella 
ändringar krävs skriftligt medgivande från Knaus Tabbert GmbH i förhand. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

R0
81

17
03

1-
SE




