2020 / 2021

PÅVÄG

HUSVAGNAR CaraOne / CaraOne [ICE] / CaraCito

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.

HÄLSNINGAR FRÅN REDAKTIONEN

Din semester!
Upptäck nya sidor.

HUSVAGNAR
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CaraOne

Utomhus är du som hemma, under
resan upptäcker du nya sidor hos
dig och din WEINSBERG. Oavsett
om du reser med en CaraOne,
CaraOne [ICE] eller CaraCito:
Vi delar din passion och finns med

Familjehusvagnen med 11 passande
planlösningar.

dig med genomtänkta detaljer.

Med briljant rumsplanering, omfattande utrustning och genomtänkta detaljer kan du här räkna
med fullständig komfort i WEINSBERG-kvalitet.
Ditt semesterhem.

Och det känner du varje
semesterdag.
Bli en del av

#teamWEINSBERG

www.weinsberg.com/caraone

Fakta

Planlösningar::
Sovplatser::
Längd::
Max. lastkapacitet::

11
upp till 7
5,93 m – 7,61 m
160 – 300 kg

Tillsammans skriver vi
resehistoria!

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 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. Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordonsoch 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.
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CaraOne [ ICE ]

CaraCito

NY

Året-runt-vagnen med mest
mervärde för pengarna

Den första helt elektriska
husvagne.

Redo för varje årstid tack vare utmärkt
isolering, extrem vintertålighet och flexibel
utrustning.
En äkta året-runt-husvagn.

CaraCito är en okomplicerad typ. Därför satsar
den på fullständig elutrustning och klimatanläggning. Den är konsekvent modern och nedskalad
till det allra viktigaste, och har allt som behövs
för den perfekta reseupplevelsen.
Ungdomligt boende på språng.

www.weinsberg.com/caraone-ice

www.weinsberg.com/caracito

Fakta

Planlösningar::
Sovplatser::
Längd::
Max. lastkapacitet::

Fakta

2
upp till 8
9,37 m

Planlösningar::
Sovplatser::
Längd::
Max. lastkapacitet::

170 – 560 kg

CaraView
Lär känna ditt
personliga drömfordon
ännu bättre.

Konfigurator

Hitta rätt
planlösning

Med fordonskonfiguratorn kan
du sätta ihop din egen individuella WEINSBERG.

Hjälper dig att hitta rätt
fordon med hjälp av precisa
frågor.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

5
upp till 7
5,93 m – 7,19 m
220 – 280 kg

Insider-info
Extra detaljerad information om de
olika delarna i ditt drömfordon.
weinsberg.se
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Stoffe

IT

CaraView

NDERH
SO Alle E

Lättskött och tålig.
Den fläckskyddande klädseln står emot
rödvin, tomatsås & co.

Oeko-Tex
100
zertifiziert

Insider-Info
Läs mer på:
weinsberg.com/
caravan-competence

Komfort och hälsa.
Textilier är viktiga inredningsinslag. Hos
WEINSBERG är de inte bara av hög kvalitet
och perfekt bearbetade, utan erbjuder också
det lilla extra vad gäller design.

Vad gör våra
husvagnar så
speciella?
Summan av
många detaljer.

Foto Florian Hopp

Active-Lineklädsel.
Med andningsegenskaper, skonsamma mot
huden, antibakteriella
och Ökotexcertifierade.

Florian Hopp, Produktmanager
43 år, på WEINSBERG sedan 2015
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Unik interiördesign

COZY HOME-paket.
Känn dig som hemma.
Bekänn färg eller välj en
diskret stil – med COZY
HOME bestämmer du
inredningen.
>>Seite 59

WEINSBERG DNA. Låter
mäktigt, och är det också.
Tack vare våra medarbetares passion och erfarenhet
(många av dem är själva
stora campingentusiaster)
vet vi vad som krävs “där
ute“. Hos WEINSBERG hittar
du därför husvagnskompetens från minsta skruv till de

Sittgruppen i husvagnen inbjuder till gemenskap.
Under sängen, i det bakre garaget eller i dinetten, överallt
finns extra utrymmen för din packning.

stora förvaringsutrymmena.
Husvagnskompetens går inte
alltid att se. Men känns vid
varje resa.
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Husvagnskompetens

EvoPore-HRC-madrasser.
Fullständig sovkomfort tack vare ergonomisk anpassning och optimal ventilation.

Högkvalitativ ribbotten. För bästa
stabilitet och utmärkt ventilation.

Möblemang och kvalitet. Fullskaligt möblemang inklusive bakre vägg. I varje WEINSBERG finns ett utslagsgivande
kvalitetskriterium: Hantverk, lång livslängd och glädje
under många år.

Michal Flöring, snickare
38 år, på WEINSBERG sedan 2016
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Fullskaligt möblemang som håller länge

Här passar
allt ihop.

Perfekt byggprecision.
Den precisa pluggtekniken ger en
särskilt stabil möbelkonstruktion.

Handtag helt i metall med
tippspärr. Ser bra ut och tål intensiv
användning.

Som snickare gör det mig stolt att vi
på WEINSBERG självklart jobbar med
påkostade och fullskaliga möblemang
och pluggteknik med perfekt passform.

Möbler med ventilation baktill.
Avgörande för ett behagligt och
hälsosamt inomhusklimat.
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WEINSBERG samarbetar bara med de bästa underleverantörerna. När det kommer till husvagnar
är körkomforten avgörande. Därför använder vi
bland annat AL-KO-chassin för att uppnå optimal
följsamhet (beroende på planlösning).

Slittåliga ytor. Utvecklade för att tåla
intensiv användning.

Martin Moutelik, produktionsmedarbetare
31 Jår, på WEINSBERG sedan 2017
Favorit-WEINSBERG-detalj:
GFK-taket

GFK-tak. Taket av glasförstärkt plast är
hagelresistent och står emot alla väder.

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.

Perfekt
fordonsteknik &
lång livslängd.
Säkerhet är vårt mål. Vi vill att de
framtida ägarna till våra fordon alltid
ska känna sig trygga. Och det under
väldigt många år.
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Husvagnskompetens

Isolering med XPS-skum. Skyddar husvagnen mot väder och
vind. (CaraOne [ICE])

Velocate GPS Tracker.
Hjälper till att återlokalisera
husvagnen i händelse av stöld.

Gasförsörjning

USB-ladduttag..
Praktisk laddningsstation för
smartphone, kamera etc.

Michael Gründinger,
produktutvecklare
35 år, på WEINSBERG sedan 2016
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Användarkomforten i den centralt
placerade LED-styrningen.

Värmesystem

BWT-vattenfilter. Garanterar
hygieniskt rent vatten utan kemi. Du
kan läsa mer på >>Sidan 60.
Truma-iNet-System.
Reglera enkelt värmen via en app var du än befinner
dig eller kontrollera gasnivån som tillval. >>Sidan 60

Upplysande argument.
Det ska vara trevligt att campa. I vår planering är vi därför noggranna
med stora och små detaljer som gör campinglivet enklare.
LED-belysning i garaget och ovanför ytterdörren är bara ett
av många exempel.
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CaraOne

Familjehusvagnen med 11 passande
planlösningar.
Med briljant rumsplanering, omfattande utrustning och
genomtänkta detaljer kan du här räkna med fullständig
komfort i WEINSBERG-kvalitet. Ditt semesterhem.

DAGS FÖR SOL,
GLASS OCH HAV
Bygga sandslott, spela bollspel på campingen, simma, snorkla
och göra spännande utflykter. Så minns jag min barndoms
familjesemestrar. Nu vill vi att Livia och Marlene ska få precis lika
fina upplevelser. Därför har vi köpt en CaraOne, som är speciellt
anpassad efter en familjs behov. Och för mig ett bevis på att ett
bra pris och hög kvalitet inte behöver vara varandras motsatser.
Nu åker vi mot Istrien!

SEMESTER MED SLÄPTÅG
DET GILLAR JAG

Resan börjar avslappnat, CaraOne är enkel att manövrera längs
vägarna. Jag känner på mig att detta blir en kanonsemester. Fylld av
upplevelser, genuin och med hela familjen samlad. När vi kommer
fram blir det först en liten paus och mellis.
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CaraOne

Alltid passande tack vare
olika längd- och
breddalternativ.

450 FU

CaraOne är den absoluta föregångaren bland WEINSBERG-husvagnarna.
Med sin flexibla utrustning passar denna familjevän för alla grupper av
resenärer. De 11 planlösningarna är helt olika, men har en sak gemensamt: En trivsam miljö och detaljer av hög kvalitet.

upp till 7 sovplatser

11 planlösningar

De tre viktigaste detaljerna:
• 11 planlösningar för alla campingtyper
• Flexibla badrums- och sänglösningar
• Maximal plats och förvaring

under 1500 kg
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Upptäcka

AL-KO-chassi med
längsgående länkarm
(som standard)
390 QD

390 PUH – panoramaruta för vacker utsikt
ända upp i himlen.

Instegsdörren
TREND finns i
60 cm och 70 cm
bredd.
14

CaraOne

SEMESTERKÄNSLA
FRÅN FÖRSTA STUND
Som familjefar vet jag att uppskatta säkerhet i körningen. CaraOne är enkel att manövrera när vi kommer
fram till campingplatsen, vilket gör att jag snabbt kan
luta mig tillbaka och njuta av ledigheten.

Lastindikatorn
underlättar lastningen.

450 FU

450 FU – Samspelet mellan den stora bakrutan och bakljushållarna skapar en snygg stil.

CaraView

De stilfulla bakljusen drar blickarna till sig.

Insider-info
Läs mer på:
weinsberg.com/caraone
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Bo

EETT, TVÅ, TRE...
OMELETT!

450 FU – Den runda sittgruppen är inte bara snygg utan erbjuder dessutom plats för hela familjen
och kan vid behov enkelt omvandlas till en dubbelsäng.

Den runda sittgruppen
kan snabbt byggas om
till en dubbelsäng.
16

CaraOne

Förvaringsfacken är både praktiska och snygga.
Vårt ”vardagsrum” har en hel del att erbjuda. Det
finns plats för alla, textilierna håller hög kvalitet
och på kvällen går det snabbt att plocka undan.
Flickorna trivs perfekt i dinetten och hittar
ständigt på nya upptåg. Monika och jag tycker
inte bara att det är roligt utan är gärna med på
ett hörn.

480 QDK – Generösa utrymmen. Dinetten kan även användas som sovplats med en längd på 183 cm.

Tåliga textilier av hög kvalitet
skapar trivsel.

390 PUH – Kompakt planlösning. Trivsam rumsplanering med rund sittgrupp.
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Matlagning

480 QDK – De enhetliga övergångarna mellan möblerna ger uttryck för ett
tydligt designspråk. I kombination med de exklusiva WEINSBERG-möbelhandtagen uppstår en stilfull miljö.

Elegant diskho i rostfritt stål
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CaraOne

Högkvalitativ gasspis med 3 plattor

Gott om plats och snygg stil: Överskåp med mycket
förvaringsutrymme och modern design.

Kylskåp:
Beroende på planlösning
med 106 eller 133 l
(inkl. AES).

480 QDK – Köket övertygar med
en rad genomtänkta detaljer.

BARA DET BÄSTA
ÅT MINA ÖGONSTENAR.
BÅDE INNE OCH UTE
I det stora CaraOne-köket
kan vi laga mat nästan som
hemma, vilket vi verkligen
uppskattar. Självklart vill vi
även grilla ibland. Kotletter,
korv, potatis och sallad
förbereder vi inomhus
innan det är dags att tända
grillen.

550 QDK – Enormt köksutrymme med gasspis med 3 plattor, diskho i rostfritt
stål och högkvalitativ flerfunktionsvägg med extra förvaring.
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Matlagning / Panoramakök

VÅR HÖJDPUNKT
Panoramaköket i 390 PUH –
gott om plats och fantastisk utsikt.
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CaraOne

390 PUH – Panoramaköket ger inte bara en fantastisk utsikt från köket utan skapar också en enastående känsla av rymd. Tack vare panoramafönstret släpps också frisk luft utifrån hela tiden in.

Upp med
panoramafönstret, in
med semesterkänslan.

Fiffiga lösningar som utnyttjar varje millimeter och
erbjuder mycket förvaring.

Den högkvalitativa gasspisen med 3 plattor gör
matlagningen till ett rent nöje och lämnar tack vare
sin konstruktion rikligt med arbetsyta fri.

420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

390 PUH

Tack vare lådor med WEINSBERG-handtag kan allt
förvaras på ett överskådligt sätt.

480 QDK

550 UK

550 QDK

CaraOne
kökslösningar:
Varje kock har sitt
recept, varje
planlösning sitt
kök.

540 EUH

Du kan läsa mer om våra köksvarianter på sidan 56
eller online på: weinsberg.com/caravan-variants.
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Sova / Klassiska sängar

540 EUH – Sköna enkelsängar som övertygar med bästa sovkomfort tack vare EvoPore-HRC-madrasser som standard.

Rätt säng för alla tack
vare de många
valmöjligheterna.

450 FU – Den bekväma franska sängen…

22

CaraOne

450 FU – ...med gott om förvaring därunder.

480 QDK– Dinetten kan byggas om till en
extra sovplats.

Bordet bort,
madrassen
på!

480 QDK – Bekväm tvärställd dubbelsäng.

MYSIGT BÅDE
UPPE OCH NERE
Livia är precis i färd med att bädda
överslafen. På underslafen är Marlene
mest upptagen med att busa omkring.
Livia tittar ner och skrattar: ”Kan du
inte ens varva ner lite på semestern?”
Då klättrar minstingen upp på överslafen och fnittret är igång igen.

550 QDK – Plats för hela familjen. Våningssängen är som
tillval även tillgänglig med 3 våningar.
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Sova / Uppfällbara sängar

540 EUH – Den uppfällbara sängen ingår som standard och smälter elegant in i rumskonceptet.
När sängen är uppfälld inbjuder den runda sittgruppen till gemenskap.

24

CaraOne

540 EUH – Ytterst flexibel: När sängen är nedfälld utgör den
en bekväm sovplats för 2 personer.

190 cm

70 cm 209 cm

120 cm

Alla planlösningar med uppfällbar
säng har en takhöjd på 2,09 m, vilket
innebär hela 13 cm extra ståhöjd!

390 PUH – Påkostad interiör även kring den uppfällbara sängen. Som
tillval finns en 24" LED-TV för mysiga TV-kvällar.

Tvärställd
dubbelsäng

Våningssäng
i 2 våningar

Våningssäng
i 3 våningar

Fransk säng

Längsgående
enkelsängar

Uppfällbar
säng

Du kan läsa mer om våra sängvarianter på sidan 54 eller online på: weinsberg.com/caravan-variants.

CaraOne-sänglösningar: Här hittar
alla en passande
sovplats.
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Badrum

REN BADRUMSLYX.
FIXA HÅRET SOM EN STJÄRNA.
Att gå ut och äta middag en gång på en fin
restaurang är en familjetradition. I det
rymliga badrummet har jag och mina tjejer
allt som behövs för att göra oss riktigt
snygga.

480 QDK – Stort och modernt badrum med
många förvaringsmöjligheter.
480 QDK – Funktionellt. Genomtänkt. Stilfullt.

Badrum i 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

390 QD – Stort svängrum och många förvaringsmöjligheter.

Badrum i 390 QD

3
1
2

1. Duschdraperi som tillval,
som tack vare smart teknik inte
klibbar fast längs kroppen.
2. Dometic kasettoalett i
keramik
3. Tvättställ med raka linjer

1

2

3

450 FU – Badrum och tvättställ åtskilda från varandra.

Badrum i
450 FU / 500 FDK
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

VI KOMMER TILLBAKA
NÄSTA ÅR!
1. Kylskåp med AES-funktion. Väljer
alltid den perfekta strömkällan för kylen.
1

2

2. TREND-instegsdörr. Tillgänglig i 60
cm och 70 cm bredd beroende på planlösning.
3. Stämningsfull belysning. Tack vare
LED-belysning är boendedelen väl upplyst.
4. Elegant interiör. För oöverträffad
boendekomfort i hela fordonet.

3

4

5

6

5. Uppfällbar säng som standard. Med
den praktiska uppfällbara sängen skapas
extra sovplatser i planlösningarna 390
PUH och 540 EU.

7

6. EvoPore-HRC-madrasser. För optimal sovkomfort.
7. 13 cm högre takhöjd. Även du som är lång kan utan problem
stå upp i CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)
8. 17" WEINSBERG-aluminiumfälgar. Snygg utformning i
antracit eller svart med polerad framsida.
Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan variera
beroende på planlösningen.

28

CaraOne

8

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

390 PUH

390 QD

400 LK

420 QD

450 FU

480 EU

480 QDK

500 FDK

540 EUH

550 UK

550 QDK

UPPFÄLLBAR
SÄNG

standard

UPPFÄLLBAR
SÄNG

standard

T YG E R
FOREST

STONE WATER*

CaraView

BLOOM*

Konfigurator

*Finns på extra kost

efter smak.

DUSK*

Sätt ihop din CaraOne nu på: configurator.weinsberg.com
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CaraOne

ICE

ÅRET-RUNT-VAGNEN MED MEST
MERVÄRDE FÖR PENGARNA

CaraOne [ICE]
Redo för varje årstid tack vare utmärkt isolering,
extrem vintertålighet och flexibel utrustning.
En äkta året-runt-husvagn.

GN
Å R E T- R U N T- H US VA
M E D TA N D E M A X E L
re do fö r al la år st id er

lka n – hä r tri vs
Vä rm up p ell er nju t av sva
fattan de utr ust nin g
du vil ke t so m. Me d sin om
[IC E] en att rak tiv
so m sta nd ard är Ca raO ne
pri svi nn are i sitt seg me nt.

Upptäcka

Optimerad gaslåda för
optimal hantering.
CaraOne [ICE] sedd framifrån.

Synbart: Det eleganta planplåtsutförandet. Kännbart:
XPS-skummet isolerar effektivt och ger ett behagligt inomhusklimat.
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CaraOne [ICE]

Med enastående
isolering.

Tillvalspaketet med vinterförtält utvidgar
boendeytan med ett vinterbonat uterum.

VÅRT MYSIGA
VINTERHEM

Vi märker hur bra förtältet är isolerat redan när vi
sätter upp det. I ett nafs har vi ännu ett vinterbonat boendeutrymme. Vi kan vara ett med naturen redan vid det första
morgonkaffet, utan att frysa. På våra vandringar knastrar snön
under skosulorna, den snöklädda naturen är helt stilla.
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Bo

Sova

RELAXLÄGENHET FÖR TVÅ
740 UWF – avslappnad komfort i tvåsitssoffan,
sideboard med inbyggd 49"-smart-TV och
elektrisk braskamin.

RYMLIGT
FAMILJEPARADIS
740 UDF – gott om plats för hela
familjen där dinetten blir till en extra
sovplats om så önskas.
34

CaraOne [ICE]

Matlagning

Sova

Badrum

I detta generöst tilltagna boende finns gott om sittplatser.

Möbler med fullständig bakre ven-tilation skapar en utmärkt luftcirku-lation.

Klädseln i dinetten är tålig och lättskött.

I det rymliga badrummet är det lätt att trivas tack
vare generös förvaring och praktiska detaljer.

I bakänden sover du gott i den franska sängen med fack och förvaringsutrymmen.

Enormt köksutrymme med gasspis med 3 plattor,
diskho i rostfritt stål och generös förvaring.
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

KVALITET SOM HÅLLER
FÖR VÄDER OCH VIND.
1. Vacker vägglampa. Mysig vardagsrums-känsla med det lilla extra.

1

2

2. XPS-skumisolering. Isolerar effektivt
och ger ett behagligt inomhusklimat.
3. Tvåsitssoffa i läderoptik. Med fotstöd,
ställbart ryggstöd och avställningsyta för
dryck och snacks. (740 UWF)
4. 49"-TV. Den nedsänkbara LED-TV:n är
perfekt för mysiga kvällar på tu man hand.
(740 UWF)
5. STYLE PLUS-instegsdörr. I 60 cm
bredd, med inbyggt fönster och sopkärl.

3

4

5

6

7

6. Stort och lättillgängligt garage.
Här ryms allt som famil-jen kan behöva. (740 UDF)
7. Elektrisk braskamin. För romantiska stunder
och den där speciella stämningen. (740 UWF)
8. Tandemaxel för större körkomfort.
Jämnare gång även på ojämna och gropiga vägar.
Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser
i ett paket kan variera beroende på planlösningen.
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CaraOne [ICE]

8

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

740 UDF

740 UWF

PLANLÖSNING
för FAMILJEN

PLANLÖSNING
för RELAX
T YG E R
efter smak.

SZECHUAN

CaraView

Konfigurator

Sätt ihop din CaraOne [ICE] nu på: configurator.weinsberg.com

37

Spis med
glashäll

>>>

USB
laddstationer

Gasolfri

Standard med
air condition

All utrustning
elektrisk

CaraCito

Den första helt elektriska husvagnen.
CaraCito är en okomplicerad typ. Därför satsar den på
fullständig elutrustning och klimatanläggning. Den är konsekvent modern och nedskalad till det allra viktigaste, och
har allt som behövs för den perfekta reseupplevelsen.
Ungdomligt boende på språng.

NEDSKALAD TILL DET ALLRA
VIKTIGASTE, MED STIL.
Med CaraCito ville vi skapa en husvagn som är helt ny i
denna prisklass och särskilt tilltalar unga, stilmedvetna
personer och familjer. Tidigt under utvecklingsstadiet utarbetade vi konceptet ”konsekvent annorlunda”. Med detta som
ledstjärna genomförde vi sedan alla andra utvecklingssteg
för att skapa en husvagn som världen aldrig tidigare har skådat. En husvagn som är ”konsekvent annorlunda”, men ändå
omedelbart går att identifiera som en WEINSBERG.

MAN MÅSTE SIKTA HÖGT
FÖR ATT UPPNÅ NÅGOT ENASTÅENDE.

När vi utvecklade CaraCito satte vi först upp vissa
baskriterier. Först och främst kostnadsaspekten, en utmaning som särskilt lockade oss: Att ta fram en pris-värd husvagn utan att tumma på kvaliteten. Ett annat kriterium var
”ungdomligt boende” och därmed den medvetna nedskalningen till det allra viktigaste. Och såklart – vilket är helt
spektakulärt – den helt igenom elektriska utrustningen:
En serietillverkad husvagnsmodell helt utan gasdrift.
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CaraCito

Konsekvent modern.
Konsekvent annorlunda.
Konsekvent elektrisk.

CaraCito är konsekvent annorlunda. Det börjar med den helt elektriska
utrust-ningen och slutar med det oslagbara mervärdet för pengarna.
Att för den skull tumma på kvaliteten är dock inte CaraCitos stil. Istället satsar den hellre på en avskalat ungdomlig interiördesign som tål
att visas upp.
upp till 7 sovplatser

5 planlösningar

De 3 viktigaste detaljerna:
• Ungdomlig interiördesign
• Helt elektrisk
• Klimatanläggning med värmefunktion som standard

under 1350 kg
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Upptäcka

KONSEKVENT
ELEKTRISK
Klimatanläggning och
uppvärmning i ett. Redo för vilken
slags semester som helst.

Den modesta men stilfulla exteriördekorationen gör att CaraCito
drar blickarna till sig. Fönstren med dubbelglas går att ställa upp.

KONSEKVENT
MODERN
Klassiska och rena
linjer som drar
blickarna till sig.

Instegsdörren CLASSIC
smälter elegant in i
helhetsdesignen.
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CaraCito

CaraCito tar täten och öppnar dörren till en helt
ny husvagnsvärld. CaraCito visar att prismedvetenhet inte automatiskt betyder att göra avsteg
från kvalitet och design. Den visar hur viktig god
design är
I den avskalade exteriören och de rena linjerna,
som syns exempelvis på ingångsdörren. Denna dörr
har utvecklats exklusivt för CaraCito. Vi har varit
uppmärksamma på varje liten detalj.

VÄL GENOMTÄNKT EXTERIÖRDESIGN
DET SYNS I VARJE LINJE.

Användning med el – enkel åtkomst och
gott om plats i förvaringslådan i fronten.

Användning med gas – i gasvarianten har gaslådan
en ergonomisk och platssparande placering.

KONSEKVENT
ANNORLUNDA
Planerad för
att vara helt
elektrisk, men
även tillgänglig
med gasdrift.

Bakljushållaren imponerar med tydlig WEINSBERG-utformning
och sidolamporna möjliggör en säker och suverän inparkering.

CaraView Insider-Info
AL-KOchassit sörjer för enastående kördynamik
och god följsamhet (beroende på planlösning).

Läs mer på:
weinsberg.com/caracito
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Bo

Plats för upp till fyra personer i den rymliga dinetten i 470 QDK.

KONSEKVENT
ANNORLUNDA
Prisvärdhet betyder
ingen begränsning av
antalet sittmöjligheter.
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CaraCito

390 QD

450 FU

470 EU

470 / 500 QDK

MINDRE KAN VARA SÅ MYCKET
ÄRSKIL MER. T INOM INREDNING.

Avskalad design? Ja, tack. Minskad komfort? Absolut inte! Även vad
gäller mångfald och valmöjligheter lämnar CaraCito inget övrigt
att önska. Interiören är inspirerad av det moderna boendet. Enkel,
elegant, med rena linjer. Handtag på skåpen passar då inte in.

KONSEKVENT
MODERN
Lätt att öppna.
Handtagsfria överskåp
och haptiska ytor.

Den runda sittgruppen erbjuder komfort, överskåpen praktisk förvaring.

KONSEKVENT ELEKTRISK
Ingen stil utan kvalitet. De tre olika klädslarna
är tåliga och håller hög kvalitet.

Styr klimat- och värmeanläggningen
enkelt med fjärrkontroll.
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Matlagning

VÅRT RECEPT FÖR KÖKET:
STORA VALMÖJLIGHETER.
Hur skapar man ett ”ungdomligt
boende” i ett husvagnskök? I CaraCito
med hjälp av stor flexibilitet, för här
erbjuds i princip allting. Stort eller litet
pentry, här får våra kunder välja helt
själva. Glaskeramikhällen ger dessutom
den användarkomfort som man är
van vid hemifrån.

KONSEKVENT
ANNORLUNDA
Stort eller litet kylskåp?
CaraCito lever upp till
alla krav.

65 l
Kompressorkylskåp*

106 l
Kylskåp med
gasdrift**

*Som standard:
390 QD, 450 FU,
470 EU

133 l
Kompressorkylskåp*

133 l
Kylskåp med
gasdrift**

*Som standard:
470 QDK,
500 QDK

**tillgängliga i tillvalsgaspaketet (tillval)
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CaraCito

470 QDK – laga mat med stil i det enastående kompakta köket med
effektiv LED-belysning som standard.

KONSEKVENT
MODERN
Rena linjer och
indirekt belysning.
Är det inte snyggt
så säg!

390 QD – köket smälter snyggt in i rumskonceptet.

KONSEKVENT
ELEKTRISK
Laga mat på
glaskeramikhällen,
precis som hemma.

Den som
bestämmer sig
för gaspaketet
lagar mat på en
klassisk gasspis
med 2 plattor.

Glaskeramikhällen är enkel att
använda och lätt att rengöra.
På arbetsytan finns gott om plats
för att hacka och förbereda.
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Sova

VI VILL ATT DU
SKA SOVA GOTT

450 FU – på den stora sovplatsytan i den franska sängen kan du sova gott.

KONSEKVENT
ELEKTRISK
Under sängen
döljer sig inte bara
förvaringsutrymme,
utan även värme-/
klimatanläggningen.
Så enkelt är det. Fäll upp ribbotten och
vips får du extra förvaringsutrymme.
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CaraCito

Klimatanläggningen med värme- och
kylfunktion under sängen skapar ett
behagligt rumsklimat i hela fordonet.

Mängder av valmöjligheter.
Det kanske inte hör till vanligheterna i en
prismedveten husvagn, men vi har genomfört konceptet med stora valmöjligheter
konsekvent även i sovrummet. Alla lösningar erbjuder givetvis stor bekvämlighet
och komfort.

470 QDK – våningssängen
ger två extra sovplatser.

KONSEKVENT
MODERN
Bäddat för hög kvalitet
med EvoPoreHRCmadrasser.

390 QD – i den tvärställda dubbelsängen i
bakänden kan du sträcka ut dig ordentligt.

KONSEKVENT
ANNORLUNDA
Dinett
Standard i 390 QD, 470/500 QDK

390 QD – praktiskt var ordet!
Dinetten blir till en extra sovplats.

Sitta eller ligga
– det måste vara
bekvämt.

Sittgrupp
Standard i 450 FU, 470 EU

470 FU – den U-formade sittgruppen
kan byggas om till en dubbelsäng.
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Badrum

Badrum i 450 FU

2

1

1. Tillvalsutvidgning av duschen.
2. Serienmäßig: Dometic
Keramik-Kassetten-Toilette

KONSEKVENT
ELEKTRISK
Dometic-keramik-kasettoaletten har en elektrisk
pump.

50 CaraCito

450 FU – ytterst praktiskt. Badrummet med
dusch och WC är avskilt från hörntvättstället.

DE SMÅ DETALJERNA GÖR

DEN STORA SKILLNADEN

Alla kan bygga stort, men för att utnyttja en
begränsad yta optimalt krävs erfarenhet. Vi har
använt våran för att utforma badrummet i CaraCito.
Samtidigt syns konceptet ”konsekvent annorlunda”
även här: Tydlig och avskalad design, koncentrerad
på det allra viktigaste.

KONSEKVENT
MODERN
Handtagslösa
skåp och öppna
förvaringsfack för
enklare tillgång.

390 QD – de många förvaringsmöjligheterna erbjuder plats för
allt som en resenär kan behöva.

KONSEKVENT
ANNORLUNDA
Handtagslösa
skåp och öppna
förvaringsfack för
enklare tillgång.
470 QDK – alla hygienartiklar alltid inom räckhåll.
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

VÄLKOMMEN TILL BORDS
MED DET SNYGGA MÖNSTRET.
1

KONSEKVENT ELEKTRISK

2

1. Klimatanläggning med värmefunktion som standard. För en perfekt
rumstemperatur i hela fordonet.
2. Glaskeramikhäll. Lätt att använda,
precis som hemma.
3. Öppningsbara dubbelglasade
fönster. För bättre isolering.
4. Sidolampor och den markanta
WEINSBERG-bakljusramp.
För en säker inparkering.
5. LED-belysning som standard.
Snygg och energieffektiv.

3

KONSEKVENT MODERN

4

5

6

6. + 7. Gaspaket som tillval. Gör det möjligt att använda
gasdriven värme och en klassisk gasspis om så önskas.
8. AL-KO-chassi med längsgående länkarm (beroende
på planlösning). För optimal stabilitet och säkerhet även
på ojämna underlag.

Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser
i ett paket kan variera beroende på planlösningen.
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CaraCito

8

KONSEKVENT ANNORLUNDA

7

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

390 QD

450 FU

470 QDK

470 EU

500 QDK

T YG E R

BLUE STONE

CaraView

SWEET CHESTNUT*

Konfigurator

SPARKLING VELVET*

konfigurera CaraCito nu på: configurator.weinsberg.com

*Finns på extra kost

efter smak.
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Mångfald / Sängar

SÄNGAR.
SOV SOM DET
PASSAR DIG.

Vakna utvilad varje morgon. På WEINSBERG vet vi hur viktig
god sömn är för semesterupplevelsen. Därför satsar vi på
storlek och komfort i alla sängvarianter och planlösningar.
Tack vare det stora urvalet kan alla hitta en perfekt sovplats.

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.
CaraOne 390 QD / 420 QD / 480 QDK /
550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

Fransk säng
Lätt välvd. Den franska sängen erbjuder en särskilt elegant rumslösning.
Här utlovas mysiga nätter. Perfekt
är också den praktiska närheten till
badrummet.
1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Längsgående enkelsängar
Bekvämlighet på både längden och
bredden. 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.
CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU
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Husvagnskompetens

1

2

Mångfald / Sängar

Uppfällbar säng
Nedfällbar komfort. Den syns knappt
på dagen, men på kvällen trollas
myshörnan fram i en handvändning.
I uppfällt tillstånd är denna rymliga
sovplats nästan osynlig och perfekt
säkrad med klickspärrar och säkerhetsremmar.
CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Våningssäng med 2 våningar
På olika våningar istället för bredvid varandra. Våningssängen inklusive säkerhetsnät
som standard är idealisk för barn. En perfekt
plats för de små att dra sig tillbaka till.

1

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK
CaraCito 470 QDK
2. CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

2

Våningssäng med 3
våningar

Multifunktionell våningssäng med 3 våningar.

Alla våningssängar med
2 våningar kan som tillval
utökas till 3 våningar, allt för
att få ännu en sovplatsyta.

En detalj som sticker ut är den
multifunktionella våningssängen
med 3 våningar, som kan omvandlas till garage.

CaraOne 400 LK / 480 QDK /
500 FDK / 550 UK /
550 QDK
CaraCito 470 QDK

CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

Ännu en praktisk detalj:
Dinetterna i husvagnen
kan snabbt omvandlas till
en extra sovplats.

Du hittar mer information online på: weinsberg.com/caravan-variants
För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga
sovplatser. Din WEINSBERG återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.
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Mångfald / Küchen

KÖK.
RÄTT
BOENDERECEPT
FÖR ALLA.

köksredskap och kvalitativa

Panoramakök
Enastående rumskänsla med utsikt. Panoramaköket erbjuder en
fantastisk utsikt och
skapar en enastående känsla av rymd.
Panoramafönstret kan
ställas upp och fungera som friskluftsintag.

vitvaror blir matlagningen ett

CaraOne 390 PUH

Köket är hemmets hjärta –
och det gäller såklart även i
husvagnen. Tack vare tåliga
arbetsytor, gott om plats för

rent nöje.

Kompaktkök
Plats för det viktigaste. I kompaktköket är kylskåpet inbyggt under
köksbänken. Lådorna går att dra ut
helt och gör att allt är inom räckhåll.
CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU /
420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Längsgående kök
En rymlig klassiker. I det längsgående
köket är kylskåpet placerat separat
och kan därför vara upp till 177 liter
stort. Här finns särskilt mycket plats
för färska livsmedel och skafferivaror.
CaraOne 480 QDK / 500 FDK /
540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Vis-á-vis-kök
I vis-à-vis-köket befinner sig pentryt bredvid dinetten. Kylskåpet är
perfekt placerat på sidan
mittemot.
CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF
CaraOne
500 UK

56

Husvagnskompetens

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

Vielfalt / Bäder

BADRUM.
UPPFRISKANDE
RUMSLÖSNINGAR.

I badrummet är det viktigt med svängrum. Här syns den äkta
storheten i de genomtänkta lösningarna. Stora förvaringsutrymmen, tilltalande design och flexibla detaljer gör det lätt
att trivas.

Kompaktbadrum
Kompakt och komplett. Höjdpunkten
i kompaktbadrummet är det flyttbara tvättstället. Denna praktiska
lösning sparar plats samtidigt som
ytan kan utnyttjas optimalt.
CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD /
480 EU / 480 QDK / 540 EUH /
550 UK
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Badrum i bakänden
Längd gånger bredd. Här finns allt
samlat centralt, och därför är allt inom
räckhåll. Stort svängrum och en rad
förvaringsmöjligheter utmärker det
rymliga badrummet i bakänden.
CaraOne 390 QD / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 500 QDK

1

2

Längsgående badrum
Allt på en linje. Denna geniala partner till den franska sängen utnyttjar
sin yta optimalt. Därmed uppstår en
unik känsla av rymd i fordonet.

1

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Du kan hitta mer information online på: weinsberg.com/caravan-variants.

2
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Mångfald / Extrautrustning

SLÄPP IN SEMESTERN.

WEINSBERG-husvagnsdörrar med många funktioner.

TREND

CLASSIC

STYLE PLUS
Instegsdörren TREND
finns även i 700 mm bredd

1

Kiiper-nät för praktisk
förvaring i dörren

3

NY

1

Fönster med plissé

Sopkärl

4

2

3

UTRUSTNING

CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

med fönster inkl. mörkläggning

•

Flerlåsfunktion

•

Slagregnstätning (dubbeltätning)

•

•

2 klädkrokar, fasta

•

•

4

CaraCito
Classic

•

•

Sopkärl
Kiiper-nät

2

•

Innovativt: Låssystemet med
en nyckel med innermönster
och ytterhandtag och -lås för
instegsdörrar och serviceluckor.
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Husvagnskompetens

D E N YA W E I N S B E RG A L UM I N I UM FÄ LGA R N A .

Mångfald / Design

I exklusiv WEINSBERG-design.

1

2

1. Antracit-lackerade 17"-aluminiumfälgar
inkl. däck i exklusiv WEINSBERG-design
(235/60R17)
2. Mattsvart-frontpolerade 17"-aluminiumfälgar inkl. däck i exklusiv WEINSBERG-design

ANTRACIT LACKERAD

MATTSVART-FRONTPOLERAD

Du hittar alla fälg- och däckalternativ online på:: configurator.weinsberg.com

CO Z Y H OM E - I N R E D N I N GS PA K E T
– med COZY HOME väljer du stilen

FÖR ALLA
WEINSBERG
TILLGÄNLIGA
TILLVAL

Paketet består av: 2 prydnadskuddar, 2 sovkuddar,
2 filtar och en bordslöpare.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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Mångfald / Teknik

INTELLIGENT
TEKNIK,
MAXIMAL
KOMFORT.

VATTENFILTERSYSTEM
„BWT - BESTCAMP“*
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 husvagnar från WEINSBERG säljs via officiella
återförsäljare över hela världen. För endast regelbundna
byten av filtersystemet var 6:e månadgaranterar högsta
vattenkvalitet och en säker vattenförsörjning.
För att installationen ska kunna ske särskilt enkelt och
utan verktyg finns den 8 mm stora ”John Guest”-stickkontakten – med vattenförsörjning utan utbytesfilter.

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

Värmesystem

Via det praktiska Truma-iNet-systemet
inklusive Truma-appen 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 husvagnen 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.
Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som
tillval. Du kan läsa mer på www.velocate.com eller
www.weinsberg.com.
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* Komponenter tillgängliga som tillval

Mångfald / Teknik / Shop

FRANKANA WEINSBERGKOLLEKTIONEN
finns tillgänglig hos din
WEINSBERG-återförsäljare eller
på shop.weinsberg.com.

2

1

3

6

5

4

ALLT FÖR
ATT GÖRA
DIN SEMESTER
VACKRARE.

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

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

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

5. Fyra muggar med öra av högkvalitativt
resylin. Med anti-slip-system. Artikel-nr
651/024

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

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
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Runt din semester

NY

MEDIKIT-VÄRDECHECK:
Voucher för ett exklusivt
reseapotek
Din WEINSBERG-husvagn 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.*
* I fordonet finns en värdecheck som kan lösas in i utbyte mot ett reseapotek. Reseapoteket innehåller apotekspliktiga läkemedel. Därför kan värdechecken endast lösas in på
behöriga MediKit-utlämningsapotek på www.medikit. shop. På www.medikit.shop. får du
dessutom mer information om ditt MediKit.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE
Återförsäljare nära dig
Vi vet: Det är inte helt lätt att välja en enda WEINSBERG! Vår sökmotor för återförsäljare hjälper dig att
hitta en handlare nära dig. Inspektera din önskemodell
direkt på plats och få utförlig rådgivning.

CaraView

Golvplan finder

Familjeparadis eller ett äventyrsfordon för två? Ta
reda på vilken reskamrat som passar bäst för dig.
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

Hitta återförsäljare på: dealer.weinsberg.com

Konfigurator

Sätt ihop din egen husvagn. Oavsett vilken planlösning
och utrustning du väljer, gör det till ditt eget personliga
drömfordon.
configurator.weinsberg.com

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

ATT HITTA DEN RÄTTA ÄR INTE LÄTT...

Hyr även
utomlands!
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Reseplanering

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 bekvämt på nätet eller hos din resebyrå. Tillsammans med ett nätverk av över 170 uthyrningskontor 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.

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


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

Hitta alla uthyrningskontor på www.rentandtravel.se

Finns på

shop.weinsberg.com
MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER
CaraLoft förde oss till sjön Ammersee och foten av
Alperna, där vi njöt av friluftslivet och samlade inspiration till nästa kokbok. Att beskriva resan som bra är en
underdrift. #teamWEINSBERG är oslagbart!

FABIAN FALLEND

@fabianfallend
CaraCito var vår mobila studio
för en outdoorfotografering
i sydtyska Bayerischer Wald.
En fantastisk sådan! Utrymme
och stil, det gillar jag. Att vara
en del av #teamWEINSBERG
gillar jag naturligtvis också.

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.

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

#teamWEINSBERG

Bli en del av
Community.
#teamWEINSBERG skriver
d
reseberättelser och delar me
g
tnin
nju
ren
vårt community. En
att följa!
Sharing is caring: Vad har du
en
upptäckt på dina resor med
i
na
kom
väl
är
WEINSBERG? Alla
G!
BER
INS
WE
eam
#t

R08117061-SE

Du hittar våra husbila
r
och CUV:ar i våra
separata WEINSBERG-ka
taloger.

Besök oss på sociala
medier och i vår
fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks 08/2020. 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.

www.weinsberg.se

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

