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BOXDRIVE TEKNIKK OG KOMFORT   2 | 3

Luksusbil med leilighet på hjul. KNAUS BOXDRIVE kombinerer 
kjøreglede og funksjonalitet. Individuell bruk av interiør, sensible 
lysstemninger og masse plass gjør BOXDRIVE til en elegant 
følgesvenn både i byen og på ferie. 

HØYDEPUNKTER 
FOR DEG

VELUTSTYRT NED TIL MINSTE DETALJ

Behagelig ankomst: BOXDRIVE er like individuell som 
dine krav. Og derfor er den gjennomtenkt ned til minste 
detalj. Funksjonene holder det vi lover når det gjelder 
komfort og sinnrike funksjoner. På denne måten blir 
turen mer behagelig, og oppholdet til en ren fornøyelse.

1. Møbler med enestående design 1

2.  Sideskap med vippedør på kjøkkenet 1 

f.eks. til sko eller søppel 

3.  Stemningsfull atmosfærebelysning 2 med 

dimbare lys på flater og i tak 

4.  Sittegruppe med bord uten bein 1 som 

kan svinges hit og dit

5.  Sittegruppe som kan utvides helt til 

salongen 1 (kan også brukes under kjøring) 

Flere høydepunkter:

·  Stillegående CUV-kjøleskap med nattsenking for 
lavere energiforbruk 1

·  Kjøkkenskuffer med soft close-funksjon og push lock 1

·  Ny klappsengfunksjon for optimert utnyttelse av 
oppbevaringsplass 1

·  Takhøyt klesskap med justerbar hylle 1

· Uttrekkbare trinn for enklere tilgang til sengen 1

·  Nattlysfunksjon med sokkellys 2

· Baderom med romdeler og RGB-lysstyring 2

·  Servant med to funksjoner 2

·  Ergonomiske polstre i Memphis-stil 1

·  Dieseloppvarming med varmtvannsbereder:  
Truma Combi 6 D 1

 og mye mer...

1 standard  2 ekstrautstyr

* Bildet viser lignende utstyr
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Du kan stole på de mange sikkerhetssystemene. Den elektromekaniske 
servostyringen gir ikke bare mer kjøreglede, men også en bedre kontroll. 
Den romslige cockpiten gir god sikt i alle situasjoner. En sterk TDI-motor 
sørger for at BOXDRIVE alltid kommer frem til målet. Sidebeskyttelse og 
en moderne parkeringsassistent gjør at du er trygg også ved bykjøring.

Komme trygt frem  
med moderne teknologi

BOXDRIVE TEKNIKK OG SIKKERHET   4 | 5

INNOVATIVE ASSISTANSESYSTEMER

Riktig teknologi i alle situasjoner: Fra den automatiske 
avstandsreguleringen Blind Spot Sensor til gjenkjenning av 
trafikkskilt: Alle systemene er innstilt på sikkerhet. Det skaper 
tillit og gir kjøreglede uten kompromisser.

1.  Front Assist med city-nødbremsfunksjon 2 

Sensorteknikken Front Assist avsøker veibanen og registrerer 
farlige situasjoner. Hvis den finner noe alvorlig, aktiveres 
nødbremsfunksjonen. Denne forutseende teknikken gir 
maksimal sikkerhet.

2.  Navigasjonssystem 2 

"Discover Media" med 8" berøringsskjerm og DAB+

3.  LED-hovedlykt 2 

med LED-kjørelys

4.  Lane Assist inkl. Blind Spot Sensor med assistent 

for utkjøring fra parkeringsplass 2 

Lane Assist hjelper deg med å holde deg i din fil, mens Blind 

Spot Sensor skanner blindsonen og gjør deg oppmerksom på 
ev. andre kjøretøyer ved hjelp av et signallys.

5.  Trailer Assist, Park Assist, Parkpilot med aktiv 

sidebeskyttelse, ryggekamera „Rear View“ 2 

Med parkeringsassistenten er det ikke noe problem å parkere, 
selv ikke med tilhenger. Med ryggekameraet har føreren alltid 
full oversikt.

Flere høydepunkter:

· Automatisk avstandsregulering ACC og hastighetsregulering 2

·  Registrering av tretthet og trafikkskilt 2

· Klimaanlegg „Air Care Climatronic“ 2

·  Tilhengerfeste med stabiliseringsfunksjon (avtak- og låsbar) 2

 og mye mer...

1 standard  2 ekstrautstyr



BOXDRIVE TEKNISKE DATA   6 | 7

BOXDRIVE OVERSIKT

2-3 4

 

Planløsninger 1

Vekt i kjøreklar stand  3.125 kg

Tillatt totalvekt 3.500 kg

Maksimal lasteevne 375 kg

Bredde (innvendig) 172 cm

Ståhøyde (innvendig) 192 cm

Dekk-/felgstørrelse 235/60R17 / 6,5Jx17"

Mer på www.knaus.com/boxdrive 

BOXDRIVE er den første i
 en ny generasjo

n av 

biler. Miriam og Paul har sik
ret seg én av d

em. 

Hva venter du p
å?



BOXDRIVE 680

268 cm

684 cm

Supert grunnriss
 uten 

kompromisser med 

inntil 3 soveplasser

Det er luksus å k
unne kjøre inn i

 byen med 

CUV-en. Men i ferien vil m
an kanskje heller

 

holde seg på lan
det. Med BOXDRIVE har du 

alltid ditt eget 
5-stjerners hotell

 med deg.

Dobbelt nytelse. Når kjøre- 
og bokomfort kombineres 
så smakfullt som her, er 
alle turer en ren nytelse. 
Det skåler Miriam og Paul 
gjerne for.

„Den som ikke vil gi avkall på bilkomfort og 
assistansesystemer, bør ikke inngå kompromisser. 
Sats på BOXDRIVE for aktiv og passiv sikkerhet på 
alle dine store og små eventyr.“

Johann Hanusch, produktmanager
KNAUS CUV

Mitt tips

BOXDRIVE TEKNISKE DATA   8 | 9

204 / 243 cm (med / uten speil)
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1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. På den 4,3 tommers berøringsskjermen 
kan du lett kontrollere mange funksjoner som lys, 
oppvarming og batterinivå. Betjeningen er intuitiv.

2.  Ekstra bred skyvedør. Oppholdsrommet åpnes mot 
naturen. Og i den praktiske hyllen kan du oppbevare ting 
du vil ha lett tilgjengelig på vei ut, for eksempel paraplyer 
og handlenett.

BOXDRIVE BO OG LEVE   10 | 11

OVERSIKT SALONG

BOXDRIVE 680 sittebenk

LED-belysning for 
individuell
lysstemning

Alltid føle seg hjemme. 
Med BOXDRIVE kan 
Miriam og Paul erobre 
byen, eller tilbringe 
natten midt i naturen.



2BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

KJØKKENOVERSIKT

BOXDRIVE 680  langsgående kjøkken

BOXDRIVE LAGE OG NYTE MAT   12 | 13

Dyrebare øyeblikk 
overalt. Uansett om 
Miriam og Paul drar til 
byen eller holder seg 
på landet, kan de nyte 
frokosten i det fullt 
utstyrte kjøkkenet. 

1.  Kjøleskap med nattmodus. 
Kompressorkjøleskapet på 90 liter har ikke 
bare masse plass. Det gir også nattero 
fordi det er ekstra stillegående om natten.

2.  Sittegruppe med bord uten bein. Her 
er det ingen bordbein i veien! I stedet kan 
du strekke ut dine egne bein og glede deg 
over den gode plassen.

Soft close-overskap med 

automatisk lukking er 
stillegående og trygge

HPL-overflate
ne er spesi

elt 

ripefaste o
g perfekt e

gnet for de
n 

høye belast
ningen på 

et kjøkken.

Dette kjøleskapet 

arbeider med nattsenking 
og er derfor spesielt 

energieffektivt. Fordelen 
med det er også 
at det er ekstra 

stillegående

Her er det et praktisk s
kap 

med vippedør til søppelp
osen

Sov ekstra godt 
med  

stillegående nat
tmodus
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197 X 95 cm

Veggkledning med ekstra fôret 
stoff for 

enda mer komfort

Mange praktiske 
funksjoner som f.eks. 
den uttrekkbare 
servanten og speilet 
som kan vippes 
ut gir deg en høy 
brukskomfort

Og de integrerte 
rullegardinene sørger 

for at solen først 
titter inn når du vil

Luksuriøs 
interiørdesign g

ir 

soveplassen en 
smak av bobil

BOXDRIVE SØVN OG KROPPSPLEIE   14 | 15

Hvor flott 
baderommet er 
integrert. Den 
praktiske uttrekkbare 
vaskeservanten viser 
atter en gang hvilken 
innovasjonskraft 
KNAUS har.

1.  Innovativ uttrekkbar vaskeservant. Det 
romslige baderommet er utstyrt med en 
uttrekkbar servant som er inntil 650 x 300 
mm når den trekkes ut.

2.  Multifunksjonell hekk. Senga bak kan 
slås opp slik at du får bedre tilgang til 
oppbevaringsplass og teknisk utstyr. Dette 
befinner seg i nederste del av bilen, omtrent 
som i en personbil. Det er kledd med filt og 
derfor ekstra lett å rengjøre.

OVERSIKT SENG OG BAD

BOXDRIVE 680   2-3   med baderom



CASUAL SILVER MEMPHIS

LAS VEGAS

ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

ONTARIO GREEN (ENSFARGET)

BOXDRIVE MØBELSTOFFER

MØBELSTOFF, DEKO-
PAKKER OG FARGE
Innvendig kan du utforme din CUV helt etter din egen smak. Velg fra 
vårt store utvalg av polstre og stoffer. Våre ACTIVE LINE møbelstoffer 
er beskyttet mot flekker og er vann- og oljeavvisende. Vil du sitte ute 
og drikke rødvin? Det er greit. Men ikke fordi du er redd for flekker! 
Og selvfølgelig skal din CUV også ha yndlingsfargen din utvendig.

LAKK

DEEP BLACK (PERLEEFFEKT)

REFLEKSSØLV (METALLIC)

INDIUMGRÅ (METALLIC)

KIRSEBÆRRØD (ENSFARGET)

LYSENDE ORANSJE (ENSFARGET)

DEEP OCEAN (ENSFARGET)

 Standardalternativer  *ACTIVE LINE (pristillegg) Polsterets utforming avhenger av byggeserien.

Som standard får 
du 

BOXDRIVE med det 

lyse, nøytrale 
polsteret 

MEMPHIS

CANDY-HVIT (ENSFARGET)

KNAUS POLSTRE, LAKK OG COZY HOME-PAKKER   16 | 17

PAKKE COZY HOME

FARGEVARIANTER

Er fargepalletten vår så omfattende at 
du ikke kan bestemme deg med én gang? 
Bare ta den tiden du trenger.

Med fjær

Matchende bordløper

To kjempemyke kosetepper

Gjør bybobilen koselig 
med  

to store (60 x 40 cm) og  

to små (40 x 40 cm) puter

HIGH-TECH MØBELSTOFFER

ACTIVE LINE stoffene er vann- og 
oljeavvisende og svært lettstelte. Væske 
trenger ikke ned i materialet med én gang,  
og de fleste flekkene kan fjernes med en  
fuktig klut. 

 Antibakterielle

 Beskyttelse mot flekker

 Pustende

 Vann- og oljeavvisende

 Lettstelte
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Kina

Island

Og også i

Irland

Sverige

Norge

Danmark

Nederland

Tyskland

Polen

Ungarn

Romania

Østerrike

Frankrike

Spania

Portugal Italia

Hellas Tyrkia

Bulgaria

Tsjekkia Republikk

Belgia

Finland

Taiwan

Japan

Australia

Storbritannia

Sør-Korea

Slovakia

Sveits

Slovenia

KNAUS FORHANDLERE OG PARTNERE   18 | 19

TRUMA

Her vil du finne det nyeste utstyret 
innenfor forsyningsteknologi. 
Med det intelligente Truma iNet 
systemet kan du beleilig kontrollere 
klimaanlegget og varmesystemene 
din, samt gassforsyningen via app. Sofistikert 

oppvarmings- 
system

kjølig 
klimaanlegg intelligent 

gassforsyning

Styr beleilig via
 App

FRANKANA FREIKO

Se det store tilbudet i vår fanshop på 
shop.knaus.com

1. Kjelesett Skipper 8+1
artikkelnummer 51 013 | € 69,90

2. Servise Cosmic, 8 deler
artikkelnummer 51 014 | € 37,90

3. Krus med hank sett med 4, blå
artikkelnummer 651/020 | € 19,90

4. Campingbord Linear 115 WPF 
artikkelnummer 51 012 | € 109,90

5. Campingstol Kerry Phantom 
artikkelnummer 651/019 | € 89,90

6. Fotstøtte Kerry Phantom 
artikkelnummer 601/143 | € 32,90

Listepriser Tyskland i euro inkl. 19 % mva.

FRANKANA FREIKO

For at du virkelig skal nyte ferien din, er det et 
par ting du bør ha på campingplassen. Her er 
kvalitetsproduktene fra vår partner 

Frankana Freiko til å stole på.

Justerbar i 7
 trinn

Sett med
4 stk

Gjør stolen om
 til en 

behagelig ligg
estol

Styring
med app

SATELLITTANLEGG FRA TEN HAAFT

Oyster 60 Premium
Styring av både anlegg og T

V med 
bare én fjernkontroll

Med de nye satellittanleggene fra ten Haaft som ekstrautstyr 
blir det enda mer behagelig og brukervennlig å se på TV i 
bobiler fra KNAUS. Oyster 60 Premium gir deg klare bilder og 
tekniske høydepunkter som feature-box med Wi-Fi-tilkobling, 
appstyring via smarttelefon og mye mer.

Du finner mer informasjon 

på dealer.knau
s.com

Over 25 land. Mer enn 300 partnere. KNAUS er representert 
over hele verden. Dette store forhandlernettverket bidrar til at 
våre kunder er så fornøyde.

KNAUS ER 
INTERNASJONAL...



Ferda Mysen
Ramstadveien, 1850 Mysen

Tlf  69 89 22 22

Ferda Fauske
Finneidgata 3, 8210 Fauske

Tlf  48 88 66 55

Ferda Grimstad
Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad

Tlf 970 55 666

Ferda Jessheim
Industriveien 17, 2050 Jessheim

Tlf 970 55 666 

Ferda Ålgård
Skuvemarka 19, 4330 Ålgård

Tlf 970 55 666

Ferda Bjerkvik
Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik

Tlf  48 88 66 55

Ferda Nordkjosbotn
Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn

Tlf  48 88 66 55

Ferda Ålesund
Hjellhaugveien 40, Emblem, 6013 Ålesund

Tlf. 70 15 01 11

Ferda Bergen
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell

Tlf  56 31 43 30

Art.-N
r. R08116214-N

O

shop.knaus.com
Se det store mangfoldet hos KNAUS i sosiale medier!
Du finner masse informasjon om KNAUS på www.knaus.com

Omfanget av levering, dimensjoner og vekt, så vel som utseende, stemmer med kunnskapen på tidspunktet for trykking (08/2018). Vi reserverer oss 
retten til å gjøre endringer på utstyr, teknisk data, standardutvalg og priser. Etter konklusjonen av kontrakten, er tekniske modifikasjoner kun innenfor 
rammeverket av designet så lenge som de tjener den tekniske fremgangen og er rimelige for kunden. Mindre farge- og karakteravvik er også reserverte 
– selv etter konklusjon av kontrakten – så lenge disse materialene ikke kan unngåes og kunden er fornuftig. Bildene viser til dels ekstrautstyr som leveres 
mot pristillegg. De kan også vise utstyr som er prototyper/studier og ikke i samsvar med standardutstyret. Dette utstyret vil ikke alltid være tilgjengelig 
som ekstrautstyr. Fargeavvik er mulige fra trykketeknologi. Derfor, før du kjøper et kjøretøy, vennligs konsulter den respektive enestående serien hos 
den relevante forhandleren. Dekorasjonene vist i katalogene er ikke en del av leveringsomfanget. Vennligst også legg merke til notatene i den gjeldene 
prislisten, spesielt når det gjelder vekt, lastealternativer og tolerance. Reprodusering, også mulig, men kun etter skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert 
GmbH er gitt. Trykkfeil og feil er reservert.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

NEW

Se det store utvalget hos KNAUS  
på Internett! 
På hjemmesiden vår finner du all informasjon om produktene 
våre. Interessante innlegg om KNAUS og reising finner du også 
i bloggen vår („Schwalbenblog“) og på Facebook og Instagram. 
KNAUS fanshop tilbyr mange flotte campingprodukter.

Alltid tilgjenge
lig : Hjemmesiden

vår www.knaus.com
Interessante bidrag og diskus

joner 

i sosiale medier

Den nye bloggen vå
r venter

med interessante h
istorier på  :  

schwalbenblog.knaus.co
m

Din nærmeste KnausTabbert forhandler finner du på:  
www.knaustabbert.no

fe
rd

a.
no


