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CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]

JOUW VAKANTIE!
ONTDEK NIEUWE OMGEVINGEN.

Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot en met het weer
thuiskomen is hij jouw begeleider bij elk avontuur - perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.
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De CUV met een klassiek fris design

De CUV met modern design

De CaraBus is enorm als het gaat om uitrusting,
esthetiek en comfort en toch compact van
buiten. Als WEINSBERG-CUV beheerst hij
met gemak smalle wegen en maakt hij indruk
met zijn elegante interieur. Multifunctionele
uitrustingskenmerken en innovatieve details
zorgen voor een allround en plezierige
vakantiebeleving.
Klasse in alle straten.

De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij
van een sportieve aanpak. Met zijn automotive
rijdynamiek blijft deze WEINSBERG-CUV bij
elke lange reis absoluut cool en is hij klaar
voor elk avontuur. Het robuuste en unieke
interieurontwerp biedt veel ruimte en overtuigt
met veel doordachte details.
Cool om mee te rijden.

CaraBus

www.weinsberg.com/carabus

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:
Max.
laadvermogen:

8
max. 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

CaraTour

www.weinsberg.com/caratour

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:
Max.
laadvermogen:

8
max. 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

Alle specificaties zijn deels inclusief optiemogelijkheden, die tegen meerprijs beschikbaar zijn.
Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen
hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw {MARKE} dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u gepland heeft.
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CaraBus / CaraTour

Op vakantie
met een CUV van
WEINSBERG.
Buiten ben je thuis, onderweg ontdek
je nieuwe kanten van jezelf en jouw
WEINSBERG. Ongeacht of je met
een van onze CaraBus, CaraTour of

De CUV met gasdicht afgesloten
garage achterin
De 630 MEG [OUTLAW] is ’s werelds eerste
productie CUV die jou en jouw hobby meer
plezier zal geven. ’s Nachts wordt alles
opgeborgen in de gasdicht afsluitbare garage
achterin, overdag brengt hij je veilig en snel
naar jouw volgende avontuur!
Standaard een avontuurlijke metgezel.
www.weinsberg.com/outlaw

Feiten

Indelingen:
Slaapplaatsen:
Lengte:
Max.
laadvermogen:

[OUTLAW] onderweg bent:
Wij delen jouw passie en begeleiden
je met doordachte details. En dat
merk je elke dag van je vakantie.
Wordt onderdeel van

#teamWEINSBERG

1
max. 3
6,36 m

Samen schrijven we
reisverslagen!

520 kg

CaraView
Leer uw persoonlijke
droomauto nog beter
kennen.

Configurator

Plattegrond
zoeker

Voorkennis

Met de voertuigconfigurator
kan je jouw eigen WEINSBERG
samenstellen.

Met de voertuigconfigurator
kunt u uw individuele
WEINSBERG samenstellen.

Aanvullende gedetailleerde informatie
over de verschillende gebieden in het
door u gewenste voertuig.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

weinsberg.com
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Wat maakt onze
CUV‘s zo bijzonder?
De som van
vele details.

BI
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ONDERH
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stoffen zijn

Oeko-Tex
100

WEINSBERG DNA. Klinkt geweldig. Dat is het ook. Wie
buscampers bouwt, is niet bij de tijd. Daarom bouwen wij CUV.
Met volle overtuiging. De CUV-competenties zitten zowel in de
kleinste schroef als in de grote opslagruimte. Het is terug te
vinden in de volcorpus meubelbouw en in de meerlaagse vloer.
CUV-competentie is niet altijd zichtbaar. Maar wel merkbaar,
op elke reis.

Optionele Active Line
stoffen bekleding.
Ademend, antibacterieel,
huidvriendelijk en
Ökotex-gecertificeerd.

gecertificeerd

Stefan Kreuz, productmanager
50 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
praktisch geplaatste opbergruimtes
en touch-LED

Comfort & gezondheid

Dinette zitbank.
De nieuwe stoelkussens beschikken
over een comfort functie en meer
zitdiepte.

De ademende stoffen bekleding van de zijwanden kan
vocht opnemen en afgeven, zodat de condensvorming
zich in vergelijking met andere modellen duidelijk
minimaliseert bijv. in de winter bij het koken met gesloten
ramen. Dat is niet alleen praktisch, maar ziet er ook nog
eens echt goed uit!
Het optionele
EvoPoreHRCmatras zorgt voor
een gezonde slaap met
het grootste ligvlak
in het CUV-bereik.
Verwarmingsconcept.
Voor een betere warmteverdeling
in het voertuig is de verwarming
centraal onder de dinette geplaatst.
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CUV-DNA

Bespaar ruimte om ruimte te maken.
De klapfunctie van de lattenbodem dient
om de laadruimte uit te breiden als er grotere voorwerpen moeten worden vervoerd.

Railsysteem.
Onze bovenkasten
bezitten een doorlopend
railsysteem. voor meer
bewegingsvrijheid.

Volledig metalen
handgrepen met
kantelvergrendeling.
Duidelijke vormgeving en
absoluut robuust.

Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Robuust en duurzaam.
CPL-oppervlakken zorgen ervoor
dat de tafel en het werkblad
zowat alles kunnen weerstaan.

Michael Flöring, meubelmaker
38 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
massieve bouwwijze.

Ronde profielen. Zelf ontwikkeld om het
letselgevaar door de randen te reduceren
en meer ruimte te creëren.

Meubelmakerij & kwaliteit
Vlakke
laadvloer met
sjorogen.
Het achterste
gedeelte heeft 4
sjorogen die aan de
voertuigbodem zijn
vastgeschroefd.

Bij de CUV‘s is een efficiënte bouwwijze van wezenlijk belang. Met details
als een vlakke laadvloer, standaard sjorogen en een klapfunctie voor de
lattenbodem voor een beter gebruik in het dagelijkse leven, is de CUV
ontworpen voor dagelijks gebruik. Het resultaat: een compact voertuig
met heel veel ruimte.
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Michael Gründlinger, elektricien
35 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
centraal geplaatst LED-bedieningspaneel

Waterfiltersysteem „BWT - BESTCAMP“ verwijderd zeer
effectief micro-organismen uit het water. >> Pagina 60

Voertuigtechniek
& toeleveranciers

Laadbooster. Sneller en efficiënter
opladen van de opbouwaccu terwijl de
motor draait.

Wij streven naar een optimale reisbeleving voor
onze klanten. Daarom kiezen wij onze partners zeer
zorgvuldig en gebruiken we alleen datgene, waarvan
we werkelijk overtuigd zijn. Het Truma-iNet-systeem
is een voorbeeld hiervan. De topkwaliteit spreek
voor zich, met de praktische app kan de verwarming
eenvoudig worden bediend en de gasvoorraad
optioneel worden gecontroleerd.

LED-verlichting. Energiezuinige
ledverlichting in het gehele voertuig,
deels met touch functie.

Gasversorgung

Heizsysteme

Tot 24“ LED TV
(optioneel TV-pakket).
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CUV-DNA

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel. Waterniveau en elektrische
voorzieningen altijd perfect in zicht.
Truma-iNet-systeem.
Eenvoudig overla de verwarming via de app bedienen
of optioneel de gasvoorraad controleren. >> Pagina 60

Perfect verhoogd dak van GFK.
Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en
optimale isolatiewaarden door een speciale
dubbelwandige GFK-constructie.
>> Pagina 56

Perfecte voertuigconstructie
& duurzaamheid.
Om bij het samenvoegen van de verschillende
elementen op elk detail te kunnen letten
is er veel kennis,ervaring en ambachtelijk vakmanschap
nodig. Dat is CUV-competentie!

Matthias Weishäupl, productiemedewerker
24 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
unieke sandwich-vloerconstructie

Met warme lucht omstroomde
vers watertank. De 105 l watertank is
ruimtebesparend boven de wielkast in de
zijwand geïntegreerd en creëert daardoor
extra ruimte in de laadruimte.

Sandwichconstructie De uit meerdere lagen bestaande opbouw
en integraalisolatie alsmede in totaal 367% meer draagvlak op de
carrosserievloer zorgen voor meer stevigheid en 69% meer isolatie
op de carrosserievloer.
Helder glazen dakluik.
Voor meer licht binnen.
Optimale isolatie. Alle onderdelen van onze
CUV‘S zijn geïsoleerd met innovatieve materialen.
Een polyethyleenschuim met gesloten cellen aan
het plafond en de zijwanden zorgt hiervoor.
Wij verlenen voor Vrijetijdsvoertuigenvan het merk WEINSBERG
in het kater van onze garantievoorwaarden, naast uw wettelijke
garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons
vervaardigde opbouw.
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DE

CUV‘S VAN

WEINSBERG ZIJN

GESCHIKT VOOR ELKE

STRAAT.

DE BESTEMMING

		

IS NIET BELANGRIJK.

		ALS WE MAAR RIJDEN!

EEN ALLEDAAGSE DAG,

		WAT IS DAT?

		WIJ HOREN ALLEMAAL

BIJ #TEAMWEINSBERG,
JIJ OOK?

IN ELK OPZICHT EEN

DROOMVAKANTIE.

HET GAAT OM DE REIS, EN NIET
OM DE BESTEMMING? ECHT NIET!
DE BESTEMMINGEN BEPALEN DE REIS
Wij zijn voor de eerste keer onderweg met de camper, veel
voorpret en behoorlijk opgewonden. Onze achtdaagse roadtrip
voert ons van Freyung, via Keulen tot aan Sylt. De CaraBus
is hiervoor perfect - je kunt eigenlijk net zo snel rijden als
met een personenauto. En dat is bij een afstand van 1300 km
en een medebestuurster, die het liefst zo snel mogelijk haar
bestemming wil bereiken, een absoluut voordeel.

CaraBus

De CUV met klassiek fris design.
De CaraBus is enorm in termen van uitrusting, esthetiek en comfort en toch
compact van buiten. Als WEINSBERG CUV beheerst hij gemakkelijk smalle
wegen en maakt hij indruk met zijn elegante interieur. Multifunctionele
uitrustingskenmerken en innovatieve details zorgen voor een hele prettige
vakantiebeleving. Klasse in alle straten.

KOEIEN IN PLAATS
VAN ONDER DE MENSEN
BIJ DE

STAD, LAND, ZEE...
MET DE BUS EN OP DE FIETS

Bepakt en bezakt starten wij richting de Noordzee.
Gelukkig hebben we een fietsdrager, die onze stalen rossen
veilig mee vervoert. Zonder fiets bij de mooie Noordzee kust,
zou toch echt jammer zijn geweest.

14

CaraBus

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

Met drie verschillende
opbouwlengtes vindt iedereen
zijn geschikte model.
Nieuw: Ook
verkrijgbaar met
uitklapdak.

Het maakt niet uit of het nu gaat om kronkelende steegjes in de
stad of om uitgestrekte strandpromenades: jouww CaraBus brengt
je waar jouw vakantiehart naar verlangt. Hij biedt meer ruimte dan
je zou verwachten. Zijn slanke ontwerp en zijn elegante verschijning
zijn een genot om naar te kijken.
max. 7 slaapplaatsen

4 zitplaatsen met gordel

De 3 belangrijkste details:
• Variabele achterzijde met grote laadruimte
• Hoogwaardige plattegrond met liftbed
• Uitstekend binnenklimaat en hoog
Wooncomfort

8 indelingen

tot 3500 kg
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Ontdekken

Met strakke lijnen en
doordacht design. Zowel
vanbinnen als vanbuiten.

Goed herkenbaar met
het LED-dagrijlicht
(verkrijgbaar in het
optionele stylingpakket).

De optionele stylingpakketten 1 en 2 bieden alles wat
het designerhart begeert, van lichtmetalen velgen tot aan
doordachte lak- en interieurconcepten.

Zon, strand, het ruisen van de zee,... Vandaag staat de overtocht met de veerpont naar Sylt op het
programma. Terwijl anderen in de auto zitten en wachten, liggen wij lekker in het dwarsbed, checken
onze e-mails en doen nog een korte powernap. Maar laten we eerlijk zijn - optisch is onze CaraBus
echt een succes. Hij is echt chique en heeft zelfs aluminium velgen - dat grenst aan stylingluxe!
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CaraBus

MET STIJL, CHARME
EN GIETER.

De highlight van de MQH:
het Easy-Slide bed zorgt voor
twee extra slaapplaatsen.
Als 600 MQH biedt de CaraBus nog meer
stahoogte en een grandioos ruimtelijk gevoel.

600 DQ – slaat een goed figuur, zelfs met een hoog dak en biedt
4 full size slaapplaatsen dankzij een hefbed in het interieur.

CaraView

Van binnen bekijken

Meer informatie over onze
dakvarianten vindt u op
pagina 54 of online op:
weinsberg.com/cuv-variants
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Sterke punten / Karakter

ON THE
ROAD AGAIN...

Ongeacht in welke omgeving, de CaraBus slaat altijd een goed figuur.

En we gaan door met onze tocht. Hiervoor moeten we onze spullen echter nog wel
goed opbergen - best veel eigenlijk! Wij hebben zelfs campingstoelen en tafels bij ons.
Wat ons met name bevalt aan de CaraBus is het lichte en vriendelijke meubeldecor
alsmede de mooie details.

KLASSIEK FRISSE
VERSCHIJNING.
Het verschilt zit
hem in het detail.
1

2

1. Het meubeldecor Effekt Ulme loopt
vakkundig door in het interieur.
2. Het contrasterende decor in wit met
zilveren randen geeft frisse accenten.
3. Het klassieke, frisse interieur wordt tot
herkenningsteken.
3
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CaraBus

4

4. De elegante exterieurbestickering in
koper antraciet.

De klassieke, frisse sfeer van de CaraBus nodigt uit tot een goed gevoel – hier in de 600 K.
Indien nodig, kan het element uit de bovenkast worden verwijderd. Hierdoor ontstaat er
ruimte voor een LED-televisie van maximaal 24 inch (uit het optionele tv-pakket).
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Dinette

Koken

Compacte bouwwijze en mooie belijningen in het styling
pakket. Het kookgedeelte (standaard met bestekbak) in de
CaraBus laat geen wens onvervuld – hier in 630 ME.

BEWOLKT MET HET
UITZICHT OP DE
GEHAKTBALLEN
Onze zelfgemaakte pasta is een groot succes. In
vergelijking met de kookplaat thuis kookt het water,
dankzij de automatische ontsteking en het gasfornuis, in
de CaraBus binnen enkele minuten. De zitgroep met de
uitklapbare tafel is echt heel handig en ruim.
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CaraBus

De schuifladen met
praktische tussenschotten
bieden veel ruimte –
hier in 540 MQ.

Ruimtebesparend gebouwd,
ruimte genoeg om te vullen.
Heerlijk dit keukenblok!

Uitklapbaar en uitbreidbaar.
De Easy Entry tafel voor meer
oppervlakte om van te genieten en
zonder storende tafelpoot.

LED-spots – deels met touch-functie –
zorgen voor een aangename sfeer.

Harmonieus meubeldesign met afgeronde
randen en sierlijke belijning.

Verwarmde lucht bij de vloerverhoging
Warme voeten ook in de winter dankzij
het verwarmde zitbankpodium.
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Slapen

CHILL OUT AREA
Rondhangen kan zo chique zijn.
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CaraBus

Mooie oppervlakken, hout en ademende stoffen bekleding aan de zijwanden
voor onovertroffen gezelligheid. Dat noemen we het coconeffect!

SLAPEN TUSSEN
HET RIET.
Omdat we meestal lang opblijven, zijn
onzenachten in de CaraBus vaak kort, maar wel
zeer aangenaam. Het dwarsbed in de CaraBus
600 MQ past perfect voor tweeën. Christoph is
immers niet echt klein, maar ondanks zijn lengte
van 1,85 meter heeft hij voldoende ruimte. Onze
CaraBus is echt de perfecte plek om je terug te
trekken in een mooi natuurlijk landschap.

Elegant samenspel van hout, stof en lichte oppervlakken
voor bijzonder wooncomfort.

Het ruime bed achterin biedt een comfortabele mogelijkheid
om je even terug te trekken en te ontspannen.

Standaarduitrusting: aangename woonsfeer dankzij
de hoogwaardige LED-verlichting met touch functie.
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Badkamer

TUSSENDOOR SNEL
EVEN OPFRISSEN.
Gelukkig is de badkamer in de
CaraBus goed verlicht en de
opbergmogelijkheden zorgen
ervoor dat ik mijn beautyspullen binnen handbereik heb.

CaraView
Van binnen
bekijken
Meer informatie over
onze badkamers
vindt u online op
weinsberg.com/
carabus-interieur
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CaraBus

De badkamer combineert een strakke stijl met doordachte functies
zoals opbergvakken of extra opbergruimtes onder de wastafel.

Veel comfort: dankzij de draaibare
plank met opbergvak eronder.

4
2

1

3
1

2

3

4

1. De in de wand geïntegreerde vakken
zijn een blikvanger en bieden praktische
opbergruimte.
2. De LED-rail als optische en functionele
blikvanger is optioneel verkrijgbaar in het
Voltage pakket.
3. De lage instap van de douchebak in de
doucheruimte zorgt voor veel comfort en
meer veiligheid.
4. Slim bedacht: magnetisch douchegordijn
voor meer bewegingsvrijheid.
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JE MOET GROTE PLANNEN
HEBBEN OM GROOTSE
DINGEN TE BELEVEN.
Wij hebben weer eens grote plannen. Vier landen in acht
dagen, vele kilometers en heel veel bezienswaardige stops.
Hiervoor hebben we een geschikt voertuig nodig. Waarbij ik de
CaraTour eerder als geschikte metgezel zou bestempelen. Hij
is sportief, hij is snel en hij neemt het op tegen alle bochtige
en smalle weggetjes. Je kunt hem met alles beladen wat je
voor een uitgebreide tocht nodig hebt. Kortom, het lijkt alsof
deze CUV speciaal voor onze plannen is gemaakt.

CaraTour

De CUV met een modern en casual design.
De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij van een sportieve aanpak.
Met zijn automotive rijdynamiek blijft deze WEINSBERG-CUV bij elke lange
reis absoluut cool en is hij klaar voor elk avontuur. Het robuuste en unieke
interieurontwerp biedt veel ruimte en overtuigt met veel doordachte details.
De vrijheid om zomaar wat te gaan rijden.

ONEINDIG VEEL BOCHTEN,
ONEINDIG VEEL INDRUKKEN.

Niet alleen Denise en ik zijn benieuwd naar het avontuur, ook onze
geliefde Ivy heeft zin in wat afwisseling van haar gebruikelijke
uitlaatrondjes. De eerste uren vliegen voorbij, wat zeker ook te wijten is
aan het rijgevoel van de CaraTour. Of het nu de snelweg, bergwegen of
S-bochten zijn, hij overwint ze allemaal met bravoure.
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CaraTour

Automotive
rijdynamiek bijna
net zoals in een
personenauto.

Nieuw:
ook verkrijgbaar
met uitklapdak.

Je wilt op reis? Hij is er altijd klaar voor. Met zijn natuurlijke en sportieve
nonchalance. De CaraTour is een echte avonturier en staat open voor alle
reisplannen. Trouwens, ondanks zijn compactheid heeft hij een ongelofelijke
grote leefen opslagruimte. Op het grootste ligvlak in zijn klasse is het
perfect chillen.
max. 7 slaapplaatsen

4 zitplaatsen met gordel

8 indelingen

De drie belangrijkste details:
• Grootste ligvlak in zijn klasse
• Automotive rijdynamiek
• Coole, sportieve designtaal

tot 3500 kg
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Ontdekken
De motor in de CaraTour is waanzinnig! Veel trekkracht,
zuinig en krachtig toont hij zijn power in elke rijsituatie.
Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt en het draagt bij
aan een goed humeur. De opbergruimte is zeker niet minder
geniaal en het inladen is uiterst aangenaam. Oh man, ik hou
niet meer op met zwijmelen…

Het optionele panorama SkyRoof raam brengt nog meer
licht en een gigantisch gevoel van ruimte in het interieur.

EEN TEVREDEN CHAUFFEUR
KOMT ALTIJD GOED AAN OP
DE PLAATS VAN BESTEMMING.
2,3 l
Multijet
120 PK

2,3 l
Multijet
140 PK

Een absolute blikvanger van buitenaf - mede dankzij de optionele Panorama SkyRoof - hier op de 540 MQ.
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CaraTour

2,3 l
Multijet
160 PK

2,3 l
Multijet
177 PK

Heel veel ruimte achterin:
935 liter laadvolume.

103 cm

70 cm

De bedruimte kan snel worden omgevormd tot een grote opbergruimte.
Dus zelfs het transport van grotere artikelen is geen probleem.

Wordt één met de natuur dankzij de open achterdeur - Er zijn geen belemmeringen voor jou en je volgende avontuur – hier in 600 MQ.
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Sterke punten / Karakter
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CaraTour

Het nieuwe interieurontwerp in cool grijs is een echte eyecatcher. In een stijlvol samenspel zorgen
de oppervlakken met robuuste CPL-coating voor een absoluut ingenieuze en sportieve uitstraling.

Rondrijden hoe je maar wilt. Ontspannen rijplezier gegarandeerd.

HET WEER TROTSEREN
OF WEGRIJDEN.
Al gauw haalt het weer een streep door onze rekening en wij besluiten tot een
spontane routewijziging. Maakt niet uit, want met de CaraTour rijden we overal
zonder problemen naartoe. En bovendien, zelfs op een regenachtige, mistige dag
voelen wij ons in het lichte interieur met de aangename verlichting meer dan
prettig. Dat geldt ook voor Ivy, die haar poten liever droog houdt.

MODERNE
CASUAL STIJL
Elk detail is expressief.

1

2

3

4

1. + 2. Het meubeldecor metalic grijs
en het contrastdecor antraciet grijs
zorgen voor een moderne uitstraling.
3. Het moderne casual interieur toont
karakter.
4. Sportieve exterieur bestickering in
zilver antraciet.
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Dinette

Koken

De kussens van de dinette zitbank zijn zowel slank als comfortabel – hier in 600 MQ.

Van 2 wordt 4 –
stoelen naar behoefte
instelbaar.
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CaraTour

EERST ONTBIJT,
DAN OP AVONTUUR.

Gezelligheid hoort er zeker bij, vooral tijdens het eten.
De comfortabele dinette, de hoogwaardige keuken en het
ruimtelijke gevoel dragen wezenlijk bij aan de behaaglijkheidsfactor.
Wij kunnen de dag het beste met een volle buik beginnen.

De keuken met uitklapbare werkbladverlenging biedt
veel ruimte om te koken – hier in 600 MQ.

Kom in beweging!
Tussen het keukenblok
en de dinette is hiervoor
voldoende ruimte.

56 cm

Praktisch: energiezuinige 95 liter koelkast en glazen
afdekking in delen, in de keuken voor aangenaam kookplezier.

Royale plafondkast met
softclose functie.

Schuifladen met
standaard bestekbak en
praktische indeling.
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Slapen

BESTE KANS
Een met de natuur met
de achterdeur open.
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CaraTour

Liggend in bed genieten van het uitzicht op het grootste ligvlak in zijn klasse – hier in 600 MQ.

VERBAAST MENS
EN HOND

Je gaat liggen waar je wilt. In onze knusse ‚slaapkamer‘ blijven we graag
wat langer liggen. Op de enorme matras is meer dan voldoende ruimte om
ons eens lekker uit te rekken. Zelfs samen met Ivy, die net als elke kleine
hond de bijzondere vaardigheid bezit om zich in het ‚mensenbed‘ zo breed
en zo lang mogelijk te maken.

Alles binnen handbereik in de
opbergruimte boven het bed.

Alles aanwezig: LED-verlichting
met touch-functie.

Uren knufflelen dankzij het royale ligvlak en de stoffen bekleding van de
zijwanden. – hier in 600 MQ.
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Van binnen
bekijken
Meer informatie over onze
bedvarianten vindt u op
pagina 52 of online op
weinsberg.com/
cuv-variants

Lang en breed maken: in het tweepersoons
dwarsbed of in de eenpersoons lengtebedden.
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Bathroom

NATUURLIJKE SCHOONHEID
WAAROVER IS NAGEDACHT.
Terwijl ik mezelf een uitgebreide
douche gun, gebruikt Denise
het verduisterde raam van de
badkamer aan de buitenkant als
spiegel bij het maken van
vlechten. Mijn liefje is nou
eenmaal niet alleen heel mooi,
maar ook heel slim!

Fraaie vormen. Het rolgordijn aan het raam verdwijnt achter het
scherm wanneer je hem niet nodig hebt – here at 600 MQ.

Het geniale interieurconcept is echt verfrissend.
Draaibaar cassettetoilet
met elektrische pomp en
stijlvolle douchebak met
antislip dat aanvoelt als
duinzand.
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CaraTour

Achter
de rechte
opbergvakken
is heel veel
opbergruimte
verborgen.

2

4

3
1

1

2

1. Een slim detail: gemakkelijk bereikbaar
klapvak voor toiletpapier.
2. De in de wand geïntegreerde vakken
creëren een modern design.
3. Onderhoudsvriendelijk en afgerond:
de wastafel over de hele breedte
van de ruimte.
4. Spetterend. De waterkraan kan via het
optionele raam ook als buitendouche
worden gebruikt.

3

4

39

MEER RUIMTE
VOOR EIGEN
REGELS.

CaraBus / CaraTour met gasdicht afsluitbare garage achterin

630 MEG

Hij combineert de enorme, gasdicht afgsluitbare laadruimte
met een volwaardige woonruimte. Dit maakt het de perfecte
metgezel voor wie van avontuur houdt.

Robert Scharl
De gepassioneerde en snelle enduro
rijder houdt van de [OUTLAW] vooral
van de unieke combinatie van garage en
thuis op wielen. Naast zijn fiets is hij er
daarom altijd op zijn tochten bij.

@robertscharl
#teamWEINSBERG

STAN DA AR D
GE ZE L
AV ON TU UR LI JK E M ET
G [OUTLAW] is
De CaraBus/CaraTour 630 ME
reldwijd die na het
de eerste productie CUV we
or het vervoeren
werk perfect uitgerust is vo
bevindt jouw
van jouw motoren. ’s Nachts
afgesloten garage
motor zich in een gasdicht
[OUTLAW] jouw
achterin, overdag brengt de
nde avontuur!
snel en veilig naar het volge

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

Manuel Lettenbichler
wereldkampioen enduro super series 2019
is telkens weer onder de indruk van de
eenvoudige bediening van de [OUTLAW]
tijdens zijn ritten. Vooral na een intensieve
race waardeert hij de voordelen en flexibiliteit van de [OUTLAW].

Je wilt ruimte om jouw fiets veilig op te
bergen. En comfortabele leefruimte voor jou
en jouw begeleiders. De [OUTLAW] wacht
op jullie beiden. Op naar nieuwe ervaringen!

DE
GAAT OVERAL
MEE NAAR TOE.
WAAR JE OOK
HEEN WILT.

De optionele motorsteunen en de traanplaat op de
garagevloer bieden een perfecte houvast.

Achterin is er voldoende ruimte voor jouw mobiele
werkplaats, voorin is er een comfortabele leefruimte.
Hij begeleid je door de weeks naar je werk en in het
weekend naar je volgende avontuur.

Daar komt echt geen lucht doorheen.
Garage en woonruimte zijn absoluut
veilig gescheiden.

Begin goed uitgerust het volgende avontuur:
de 630 MEG [OUTLAW] wordt geleverd met
comfortabele bedden in de lengte.

CaraView

In de [OUTLAW] kunnen
maximaal vier fietsen veilig
worden opgeborgen, zodat je
altijd de juiste fiets bij de hand
hebt. Of je nu een route neemt
of het terrein verkent, het is tijd
om aan de slag te gaan.

Van binnen bekijken

De complete en
omvangrijke uitrusting
vind je hier:
weinsberg.com/outlaw

s Nachts scheidt alleen de gasdicht
afsluitbare garage achterin je van je
motor, overdag brengt het je veilig en
snel naar de volgende race.

De oprijplaat is in de
garage geïnstalleerd
om ruimte te besparen.

Sterke punten / Garage achterin

Met de enorme ruimte die beschikbaar is,
kan je veel meer inpakken dan alleen een fiets.

ECHT COOL,
EEN OPRIJPLAAT
Meer dan alleen praktisch. Via de oprit kan de
fiets gemakkelijk en comfortabel in het voertuig
worden geduwd. Dit bespaart energie voor het
echt belangrijke - de volgende off-road rit.

In de praktische opbergvakken in de garage achterin kan je alles wat
je de volgende dag nodig hebt opbergen: schoenen, handschoenen,
helm en nog veel meer.
Met praktische sjorogen en
beugels worden
uw fietsen in de garage
achterin volledig veilig
tegen ongevallen gestald.
187 cm
148 cm
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CUV

Oneindig veel ruimte. Avontuurlijke bagage zoals twee fietsen en
veel uitrusting zijn gemakkelijk mee te nemen in de [OUTLAW].
Geen wonder, want precies daarvoor is hij gemaakt.

De enorme opslagruimte nodigt
uit om veel spullen mee te nemen.

standaard
bed achterin

optioneel
extra bed

Een optioneel extra
bed is mogelijk in de
garage achterin.

Langer zelfvoorzienend zijn: met
de gemakkelijk toegankelijke opbouwaccu.

Ook op de zijwand bevinden zich
sjorogen, voor absolute veiligheid.

Al je spullen goed en veilig meenemen dankzij de
standaard aanwezige vliegtuigrails incl. sjorogen.

Het electrische systeem aan boord is boven de
wielkast geïnstalleerd om ruimte te besparen.
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Wonen

Slapen

Gezelligheid komt in de comfortabele
dinette niets te kort

JE FAVORIETE FIETS
DIRECT ACHTER DE DEUR.
Er is slechts één deur tussen de gezellige
woonkamer en de ingenieuze garage. En deze
blijft absoluut dicht. Namelijk gasdicht.
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CUV

Praktische doorgang: vanuit het woongedeelte heb je via de gasdicht
afsluitbare deur toegang tot de garage achterin.

EERST EEN KORTE PAUZE…
DAN AAN DE SLAG.

Koken

Slapen

Bad

Ontspannen slapen, lekker eten en een verfrissende douche. Essentiële vereisten als je overdag vol
gas wilt geven. Dat vind de [OUTLAW] ook, dus
hij heeft alles aan boord.

Altijd fris blijven.
Geen probleem met
badkamer aan boord.

Tour

Ook verkrijgbaar als Cara
in cool grijs.
Wie overdag werkt, verdient ’s nachts een
speciaal slaapcomfort.

Je vind alle info online op:
weinsberg.com/outlaw

De keuken, incl. 75 liter koelkast en tweepits kooktoestel met elektrische
ontsteking, biedt alles wat je nodig hebt voor een stevige maaltijd.

Eenvoudigweg de cabinestoel omdraaien
om plaats te kunnen nemen aan de
optionele uitzwenktafel.
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Highlights

O N Z E C U V ‘ S OV E RT U I G E N
met doordachte details.

3

1. Coconeffect. Stoffen bekleding aan de
zijwanden.

1

2

2. Het grootste ligvlak in zijn klasse.
Met een breedte van 152 cm voldoende ruimte
voor een weldadig gevoel
(600 MQ / MQH / DQ).
3. Optioneel panorama Sky Roof
dakraam. Voor meer licht en een royaal
gevoel van ruimte in het interieur
4. Comfortfunctie. Bij alle plafondkasten
zorgen roestvrijstalen scharnieren voor veel
comfort.
5. Hoogwaardige combi rolluiken zorgen
voor privacy en bescherming tegen insecten.

4

5

6

7

7. Verstelbare stoelen. De stoelen kunnen voor elke situatie
optimaal ingesteld worden en doen niets af aan het comfort.
8. 105 liter verswatertank. Ranke bouwwijze direct boven
de wielkast, zo blijft er voldoende opbergruimte.
9. TV-pakket 21,5" of 24". Met compleet Oyster
antennesysteem voor spannende televisieavonden

48

CUV

9

6. Verwarmde verhoging. Biedt
sfeerverlichting en warme voeten.

8

10. Groot volume achterin. De
laadruimte achterin bedraagt 935 liter. Zo is
er voldoende ruimte over voor de complete
bagage. Alleen bij de indelingen 600 MQ / DQ.
11. Easy entry tafel. Vrije toegang,
zonder storende tafelpoot.
11

12. Geïntegreerde head-up display.
Alle gegevens in het zicht en de ogen
blijven op de weg gericht.

10

13

13. Brede elektrisch uitschuifbaar
opstap voor meer comfort bij het in- en
uitstappen.

12

14

14. ComfortSpa badkamer. Het
magnetische douchegordijn is echt praktisch.
15. Met het CP-Plus systeem en LEDbedieningspaneel kunnen het electrisch
systeem en -verwarming centraal worden
geregeld. Bovendien zijn de waterstanden
altijd in beeld.
16. Laadbooster. Sneller en efficiënter
laden van de opbouwaccu bij draaiende motor.
17. Regengoot met LED-verlichting
boven de schuifdeur.

15

16

CaraView

Configurator

Configureer jouw CUV nu op:
configurator.weinsberg.com

17

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen.
Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.
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Veel variatie en
keuze. Ontwerp jouw
CUV op de manier
die bij jou past.

Varianten / Kleuren

INDELINGEN ZOEKER
Afgestemd op jouw behoefte.

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

630 MEG

CUV-expertise. Betekent niet alleen
technische verfijning, maar ook een veelheid aan mogelijkheden. jouw CUV moet
immers zo individueel zijn als jouw vakantieplannen. Een kleurrijk bouwpakket
met indelingen, exterieurkleuren, dak- en
bedvarianten wacht op je. Uit deze vele
mogelijkheden kan je jouw eigen persoonlijke CUV droom samenstellen, wat
het beste bij jouw past.
De afbeeldingen die getoond worden laten deels speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie,
die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal
zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop van
één van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

50 CUV-competenties

Varianten / Verven / Stoffen

LINE BLAUW (UNI)

CUV KLEURENWERELD
voor extra stijl.

CAMPOVOLO GRIJS (UNI)

TIZIANO ROOD (UNI)

ALU-GRIJS (METALLIC)

GOLDEN WIT (METALLIC)

LAGO BLAUW (METALLIC)

PROFONDO ROOD (METALLIC)

FER GRIJS (METALLIC)

ZWART (METALLIC)

S TO F F E N

afhankelijk van je smaak.

ACTIVE ROCK*

TURIN

ALU*

SZECHUAN*

FIFTY SHADES (Imitatieleer)*

* Kleurafwijkingen mogelijk

IMPERIAL BLAUW (UNI)

*Tegen meerprijs beschikbaar

WIT (UNI)
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Varianten / Vaste bedden

Tweepersoons dwarsbed
Efficiënte alleskunner. Het comfortabele dwarsbed gebruikt de volledige
breedte van het voertuig voor zichzelf.
Zo kan je genieten van een bijzonder
lang ligvlak en een groot gevoel van
ruimte.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / DQ / MQH

Tweepersoons stapel dwarsbed
Slaapcomfort in een dubbele uitvoering.
Achterin is er voldoende ruimte voor
het hele gezin. Je kunt het bovenste
dwarsbed gemakkelijk bereiken via de
opbergbare ladder. Zo krijgt iedereen
zijn eigen, vaste slaapplaats en krijgen
de ouders hun welverdiende rust.
CaraBus / CaraTour 600 K

Enkele bedden in de lengte
Lang en breed maken. Tot wel 200 cm
lengte bieden meer dan genoeg ruimte
om zich lekker uit te kunnen strekken.
Als je wilt, kan je de twee eenpersoonsbedden optioneel ombouwen tot één
groot ligvlak.
CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Tweepersoons bed in de lengte
Groot slaapoppervlak bovenin. Beneden de apparatuur in de gasdicht
afsluitbare garage, boven oneindig
veel ruimte om heerlijk te relaxen na
een intensieve dag.
CaraBus / CaraTour 630 MEG
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CUV-competenties

Varianten / Vaste bedden

Hoogbed
Bijna onzichtbaar. Het hoogbed voorin
kan dankzij een handgreep eenvoudig
tevoorschijn worden getoverd. In de
hoogste positie is deze gezellige slaapplaats nauwelijks zichtbaar en wordt
perfect vastgezet dankzij kliksluitingen
en veiligheidsgordels.
CaraBus / CaraTour 600 DQ

Easy-Slide bed
Met gemak naar de slaapkamer. Bespaart ruimte en is bijzonder gemakkelijk
te verplaatsen. Om heerlijk te dromen
kan je het bed Easy naar beneden laten
glijden. De hoogwaardige uitstraling
zorgt voor een unieke sfeer. De ladder is
gemakkelijk aan te haken en kan veilig
worden opgeborgen in de ladderschacht
wanneer deze niet wordt gebruikt.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

Hoogbed in uitklapdak
Praktisch buiten. Met het uitklapdak
geniet je van een authentieke openlucht
sfeer. De sterrenhemel is goed te zien
vanaf het vaste ligvlak. Je hoeft het dus
niet zonder je gebruikelijke comfort te
doen.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Ook zeer praktisch: de
dinette in het voertuig
kan snel worden omgebouwd tot een extra
slaapplaats.

Meer informatie is online te vinden op www.weinsberg.com/vielfalt/betten
Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
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Variatie / Daken

H2 DAK
ONOPVALLEND
VEEL RUIMTE.

190 cm
258 cm

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

Veel ruimte in een compacte verpakking. Onder het H2 dak vind je alles
wat je nodig hebt voor je avonturen. Dankzij het compacte ontwerp kan je door
de stadscentra rijden zonder aandacht te trekken. Als dat niet geweldig is!
Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-variants

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met H2 dak.

NIEUW

De luifel wordt op het dak gemonteerd en
is beschikbaar voor alle voertuiglengtes.

Het optionele SkyRoof dak is exclusief verkrijgbaar voor CUV'S met een H2 dak en wordt
geleverd met een uitklap functie, insektenhor en verduisteringsplissee.

De bedmogelijkheden in het H2 dak

Tweepersoons dwarsbed (540/600 MQ).
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CUV-competenties

Dubbel tweepersoons dwarsbed (600 K).

Dubbel tweepersoons dwarsbed (600/630 ME).

Variatie / Daken

H3 DAK
HOOGTE
ZONDER
BEPERKINGEN.

Volwaardig wooncomfort met veel hoofdruimte. Het voertuig lijkt qua ruimte
op een camper met extra pluspunten voor de hoogte - en je kan zonder belemmeringen onder bruggen en viaducten doorrijden. De flexibiliteit en de hoogte van
het H3 dak doen sterk denken aan het comfort van een camper. Het hoge dak heeft
geen invloed op de rijdynamiek - onder bruggen en viaducten doorrijden is geen
probleem voor de vlotte Fllitzer.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-variants

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met H2 dak.

De achterdeuren met een hoogte van 218
cm zijn ook ideaal voor grote ladingen.

De luifel wordt aan de zijkant van het
dak gemonteerd en is verkrijgbaar voor
alle voertuiglengtes.

Indrukwekkende hoogte – hier in de
CaraBus 630 MEG

De bedmogelijkheden in het H3 dak

Tweepersoons dwarsbed (600 DQ).

Hoogbed (600 DQ).

Tweepersoonsbed in de lengte (630 MEG).
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Variatie / Daken

MQH DAK
GEEFT NOG
MEER RUIMTE
IN DE HOOGTE.

238 cm
308 cm

CaraBus / CaraTour 600 MQH

Het hoge dak met sportieve stijl. Het hoge dak met sportieve stijl.Met het dynamisch ontworpen verhoogde dak trekken de MQH-modellen alle blikken naar zich
toe. Een onvergelijkbaar gevoel van ruimte, hoge kwaliteit, ingenieuze functionaliteit
en een coole stijl gecombineerd in één - alleen met de WEINSBERG CUV met het
MQH verhoogd dak kan dat. Individueler kan ongebondenheid niet zijn.
Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-variants

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met MQH dak.

Ingenieuze waterafvoer. Zorgt voor
een optimale afvoer van regen- en
smeltwater.

Panoramaraam en uitklapraam voorin. Biedt een sensationele lichtsfeer en een optimale
frisse luchtcirculatie in het voertuig.

Stijl of ruimte?
Gewoon allebei.
Het MQH hoge dak.

Achterruit en scharnierend raam.
Voor Lichtovergoten atmosfeer.
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Binnenhoogte en isolatie. Onder het best geïsoleerde MQH-dak wordt een gigantische
binnenhoogte tot 2,38 m bereikt.

Variatie / Daken

MQH DAK
HET UNIEKE
WOONCONCEPT.
Hoog dak met op
rollagers gemonteerd
en uitschuifbaar
Easy Slide bed.

Positie tijdens de reis

Slaappositie

Gemakkelijk te veranderen. De slaapplaats is in een handomdraai het woongedeelte.

53 cm

172 cm

Rollergelagerde rails. Voor een
stille en duurzame werking.
Unieke kamerhoogte. Meer opbergruimte
dankzij de hogere plafondkasten.

Verrassend comfortabel. Televisie
kijken vanaf het hoogbed.

Gigantisch gevoel van ruimte.
Gezellige sfeer.

Extra schappen met leuning. Voor meer
opslagruimte boven de hoge kasten.
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Variatie / Daken

UITKLAPDAK
VOLLEDIG NIEUW
EN STELT DIRECT
KWALITEITSNORMEN.

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

HIGHLIGHTS
WEINSBERG CUV
met uitklapdak.

NIEUW

Een uitklapdak als geen ander. Met hun volledig nieuw ontwikkelde uitklapdaken
laten de WEINSBERG CUV'S alle andere daken er oud uitzien. We hebben immers niet
voor niets vele uren geïnvesteerd in absolute functionaliteit, de nieuwste materiaalontwikkelingen zoals LFI-technologie en veiligheid.
Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/cuv-popup-roof

Uniek. Compact.
Aerodynamisch.

Nieuw ontwikkelde luifelbeugel
met regengootfunctie.

Geïntegreerde leeslampen en
sfeerverlichting.
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Uniek uitklapdak met LFI-technologie
en aërodynamisch design.

Cabriofunctie met horgaas en
verduistering.

Dakairco achterin en standaard geleverd
met 2 dakramen (behalve 540 MQ).

Enorm ligvlak in het uitklapdak.

CUV-competenties

De volledig gesloten onderconstructie
zorgt voor ventilatie onder het matras.

Variatie / Daken

UITKLAPDAK
COMFORTZONE MET
TWEE VERDIEPINGEN .
BOVEN VERDIEPING
Bijna net als
buiten slapen.

Multifunctionele opbergmogelijkheden binnen handbereik.
Functies zie foto's 1, 2, 3 en 4.

1. Standaard met warme
lucht toevoeren voor
aangename temperaturen
in het uitklapdak.

Ongestoord zicht op de sterren vanuit het uitklapdak.

2. Inductief oplaadstation
voor draadloze stroomvoorziening.

3. USB-aansluiting.

4. Bekerhouder voor
veilig en comfortabel
opbergen.

BENEDEN
VERDIEPING
Onbeperkt CUV-comfort.

Dankzij een extra
grote opstap kan je
moeiteloos bij het
bovenste bed komen.
Via de klapbare ladder gaat het naar de bovenste verdieping.
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Variatie / Technologie

INTELLIGENTE
APPARARATEN,
MAXIMAAL
COMFORT.

WATERFILTERSYSTEEM
„BWT – BESTCAMP“*
Doelmatig waterfilter met ultra filtratie membraan, dat wat
betreft hygiëne geen wens onvervuld laat. Verwijdert zeer
effectief micro-organismen uit het water. Met de BWT bestcamp kan, zonder het gebruik van chemicaliën, hygiënisch
schoon water worden geproduceerd. De BWT bestcamp
hoogwaardige filtersystemen voor campers en CUV's van
WEINSBERG zijn wereldwijd beschikbaar via gespecialiseerde partners. Want alleen wanneer elke 6 maanden het
filtersysteem worden vervangen, wordt de hoogste waterkwaliteit en een veilige watervoorziening gewaarborgd.
Voor bijzonder eenvoudige, en gereedschapsloze Installatie
zorgt een 8 mm "John Guest" steekverbinding - met watertoevoer zelfs zonder een vervangend filter.

VELOCATE GPS-TRACKER:*
meer veiligheid voor jouw WEINSBERG*

TRUMA-iNET-SYSTEM:
verwarming en gasvoorraad per app*

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingssysteem van Velocate biedt ondersteuning
dankzij de intuïtieve app-bediening en
stille alarmmodus bij het localiseren van
campers en CUV'S in geval van diefstal.
Het positiesignaal werkt maximaal 3
maanden zonder dat de accu opgeladen
te hoeven worden.

Met het handige Truma-iNet-systeem inclusief Truma-app kun je de
verwarming en airco in je mobiele
woning vanaf elke plaats bedienen
en controleren. Hoeveel gas is er
nog aan boord? De digitale gasniveaumeter toont het je op jouw
smartphone of tablet.

gasvoorziening

verwarmingssystemen

Bovendien wordt de hardware voorbereid, om uitgebreid te worden met optionele sensoren (bijv. deur/
raamcontact). Voor meer informatie kan je terecht bij: www.velocate.com or www.weinsberg.com.

PIONEER
HEAD-UP-DISPLAY:*
Het geïntegreerde head-up display zorgt
voor nog meer veiligheid. Alle relevante
gegevens direct in het zicht, zo blijven de
ogen altijd op de weg gericht. Ook de navigatie-aanwijzingen van Navgate Evo worden
getoond.

*Componenten optioneel verkrijgbaar

60 Uitrusting

PIONEER NAVGATE EVO:*
Europa navigatie speciaal voor campers met 44 landen. 5600 camperplaatsen
uit de camper boordatlas. Veilige smartphone bediening met spraakbesturing.
7 inch multitouch display. Geïntegreerde DAB+-ontvanger. Inclusief 3 jaar
kaartupdate.

Variatie / Design

ALLES WAT JE
VAKANTIE NOG
MOOIER MAAKT.

DE WEINSBERG 17"
LICHTMETALEN VELGEN*
Met all-season banden.
1

DE FRANKANA
WEINSBERG-COLLECTION
De WEINSBERG-collectie is
verkrijgbaar bij uw WEINSBERG-dealer
of online op: shop.weinsberg.com.
1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roestvrij staal. Eenvoudig te
reinigen. Inhoud 800 ml, afmetingen: 7x 25 cm, gewicht: 256 g. Artikel
nr. 651/023

2

1. Antraciet gelakt
(235/60R17)

NIEUW Wanneer u 17" LICHTMETALEN
VELGEN in WEINSBERG DESIGN
koopt, worden deze geleverd
met Falken all season banden,
waarmee ook in de winter bij ijs
en sneeuw kan worden gereden.

2. Campingstoel van ronde aluminium buizen, 8-voudig verstelbare,
76 cm hoge rugleuning, belastbaar tot: 100 kg, Frame: aluminium,
Verpakking: 107 x 69 x 5 cm. Artikel nr. 651/022
3. Campingtafel Accordeon van Dukdalf met weerbestendig tafelblad
van Sevelit. In hoogte verstelbaar: 57 - 74 cm, Afmetingen: 100 x 68 cm,Materiaal: staal, belastbaar tot: 50 kg, Gewicht: 11 kg. Artikel nr. 651/021

• M+S / 3PMSF identificatie
• geen winterbanden meer kopen
• geen extra investeringen

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofileerde banden en een
draagkracht van tot wel 75 kg. Afmetingen: 131 x 60 x 98 cm, gewicht:
11,9 kg. Artikel nr. 51 011
5. Vier mokken met oor van hoogwaardig Resylin. Met antislipsysteem Artikel nr. 651/024
6. Gasadapterset – bevat alles wat u nodig heeft om een drukregelaar (G12, Duitsland) aan te sluiten op gasflessen die vaak op de
Europese markt worden gebruikt. Punt nr. 651/025

1

2. Mat zwart gepolijst
(235/60R17)

COZY HOME
– Decoratie keuze met
COZY HOME design pakket
VOOR ELK
WEINSBERG

2
2

3

1

NAAR KEUZE
VERKRIJGBAAR

3
4
4

5

6

5
6

NIEUW

Pakket bestaat uit: 4 kussens met verenvulling (2x60x40cm
& 2x40x40cm), 2 dekens en de bijpassende tafelloper.
1. MAGNOLIA 2. EARTH 3. AVOCADO 4. STONE 5. PEACH 6. AQUA

Alle informatie en prijzen zijn te vinden op www.frankanafreiko.de
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Rondom uw vakantie

NIEUW

MEDIKIT VOUCHER:
Voucher voor een exclusieve
EHBO-set
Je WEINSBERG CUV bevat nu ook een voucher voor een MediKit.
Deze bevat verschillende door de apotheek voorgeschreven medicijnen die nuttig kunnen zijn bij het reizen, waaronder pijnstillers,
anti-allergische middelen of tabletten tegen diarree. Dus je bent
altijd goed voorzien*.
* Een voucher om de medicijnenset in te wisselen is bij het voertuig gevoegd. De EHBOset bevat o.a geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher
kan dus alleen worden ingewisseld bij de betreffende MediKit-postorderapotheek op
www.medikit.shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.
medikit.shop.

DEALER VINDEN
Dealers bij jouw in de buurt
We weten het: Het is niet gemakkelijk om te beslissen
voor "de ene WEINSBERG"! Onze dealer search helpt jou
bij het vinden van een handelspartner bij jouw in de buurt.
Bezoek jouw gewenste model direct ter plaatse en krijg
gedetailleerd advies.

CaraView

indelingen vinder

Gezinswagen of een avontuurlijk voertuig
voor twee? Zoek uit welke reis begeleider
perfect is voor jou:
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

configurator

Ontwerp jouw individuele CUV. Voor welke plattegrond en welke uitrusting jij ook kiest, maak er jouw
persoonlijke droomauto van:
configurator.weinsberg.com
Vind jouw dealer op: dealer.weinsberg.com

EERST TESTEN, DAN KOPEN…

Nu ook
in het
buitenland
te huur.
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Reiswereld

Je wilt een recreatief voertuig kopen, maar
wilt graag vooraf eerst testen of deze werkelijk
bij je past? Dan is het aanbod van RENT AND
TRAVEL precies de juiste oplossing voor jou.
Zoek jouw favoriete indeling gemakkelijk online of in het reisbureau. Samen met een over
heel Duitsland verdeeld netwerk van meer
dan 170 verhuurstations met meer dan 1.900
huurvoertuigen en meer dan 380 partnerreis-

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

bureaus ondersteunt RENT AND TRAVEL je bij
jouw keuze voor het juiste voertuig. Profiteer
bovendien van het grote dienstenportfolie
zoals routevoorstellen en talrijke samenwerkingsverbanden met campings & staanplaatsen. Veel plezier met het in praktijk testen van
jouw vakantie!

Op meer dan 170 huurstations staan
meer dan 1.900 huurvoertuigen klaar


Online te boeken bij
www.rentandtravel.de of via
onze 380 partner reisbureaus.

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de

MANUEL LETTENBICHLER

@manuellettenbichler
Het is zo geweldig om een CUV te hebben waarin je je tussen de races door kunt
opwarmen en omkleden - maar ook je fiets veilig kunt opbergen. En dan met de [OUTLAW] pittig doorrijden, omdat die zo‘n goede grip op het gaspedaal heeft (haha). Ik ben
echt enthousiast - dat is precies wat er in de branche ontbrak!

Vroeger reisde ik in een zelfgemaakt busje, de
[OUTLAW] is een heel wat anders. Ineens heb
ik niet alleen ruimte, maar ook comfort. Het is
als het ware een klein mobiel appartement met
een werkplaats - en dat zonder wekenlange
verbouwingen of enige improvisaties.

ROBERT SCHARL

@robertscharl

#teamWEINSBERG
Als lid van #teamWEINSBERG waren we met
de CaraTour onderweg in Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Italië en Slovenië en hebben
we van elk moment genoten. Wij verheugen
ons nu al op de volgende keer.

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

deel uitmaken van
de gemeenschap.
rijft
Het #teamWEINSBERG sch
t
me
e
dez
lt
dee
en
gen
sla
reisver
ken
ruk
de community. Die ind
mogen er zijn!
Sharing is caring: wat heb
en
jij ontdekt tijdens jouw reiz
G?
BER
met een WEINS
Bij #teamWEINSBERG is
iedereen welkom!

R08117029-NL

Onze caravans en cam
pers
vind je in onze aparte
WEINSBERG cataloguss
en

Bezoek ons op
social media en in
onze fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2020). Veranderingen aan
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en
kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE
tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels
speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij uw WEINSBERG dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen
van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen
zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde
producteigenschappen weer. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en
toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan.
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

