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PÅ REISE

CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]
www.weinsberg.com

DIN FERIE!
DU BESTEMMER
VEIEN.

WEINSBERG gjør hvert eneste øyeblikk av ferien din til en opplevelse. Den er en utmerket følgesvenn helt fra du
kjører hjemmefra og til du kommer hjem igjen. Den er perfekt tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

EN CUV
FRA
WEINSBERG
TAKLER
ALLE VEIER.

UANSETT HVA
MÅLET ER.
DET VIKTIGSTE
ER Å KOMME
FREM!

DRØMMEFERIE
PÅ ALLE
MÅTER.

Velkommen til WEINSBERGs verden. Vil du ha en romantisk tur for to,
en koselige familieferie eller en sporty tur med venner? Uansett så er det
alltid opplevelsene sammen med spesielle mennesker som står i sentrum.
Usedvanlige mennesker og øyeblikk preger også #teamWEINSBERG.
#teamWEINSBERG gir deg muligheten til å la deg inspirere av andre
reisehistorier, få praktiske tips for ferien din og dele forkjærligheten for
camping med andre.

WEINSBERG
SUMMEN AV ALLE
FERIEMINNER.
HVERDAG,
HVA ER
DET?
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En CUV med klassisk,
sprek design

En CUV med moderne,
tidsriktige linjer

CaraBus er kompakt utvendig, men
kjempemessig når det gjelder utstyr og komfort.
I likhet med andre CUV-er fra WEINSBERG
er den perfekt til smale veier og har et ekstra
elegant interiør. Multifunksjonelt utstyr og
innovative detaljer sørger for en behagelig
ferieopplevelse.
Første klasse på alle veier.

Den avslappede stilen til CaraTour er som skapt for
sportslige opplevelser. Denne WEINSBERG-CUV-en
har en førsteklasses kjøredynamikk og er med på
alt fra lange turer til spennende opplevelser. Den
robuste og enestående interiørdesignen har masse
plass og gjennomtenkte praktiske detaljer.
Her får du den optimale turopplevelsen i stilig
innpakning.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Fakta

Fakta

CaraBus

Planløsninger: 8
Sovemuligheter: opptil 7
Lengde:
5,41 m – 6,36 m

CaraTour

Planløsninger: 8
Sovemuligheter: opptil 7
Lengde:
5,41 m – 6,36 m

Alle opplysninger kan vedrøre spesialutstyr som leveres mot pristillegg.
Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler
derfor at du snakker med WEINSBERG-forhandleren om målene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan finne om de er egnet til det antall passasjerer du ønsker (voksne/barn).
Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet når denne katalogen ble trykket. Vær
derfor oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
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CUV-DNA

42

GENERELT

CaraBus / CaraTour

En CUV med adskilt
hekkgarasje
CaraBus / CaraTour 630 MEG med adskilt
hekkgarasje. Denne bilen kombinerer et ekstra stort,
lukket lasterom med hundre prosent bokomfort. Med
andre ord er den en perfekt ledsager for deg som
liker å være aktiv.
Lidenskapelig multitalent.
www.weinsberg.com/outlaw

Fakta

Opplev ferien
med en
WEINSBERG CUV.
Du er hjemme overalt, og når du
kjører, oppdager du nye sider både
ved deg selv og WEINSBERGmodellen din. Uansett om du kjører
CaraBus, CaraTour eller [OUTLAW],
deler vi lidenskapen din og har
sørget for en masse gjennomtenkte
detaljer som gjør turen enda finere.
Det vil du legge merke til hver
eneste dag i ferien din.

Planløsninger: 1
Sovemuligheter: opptil 3
Lengde:
6,36 m

CaraView

Bli enda bedre kjent med ditt personlige drømmekjøretøy.

Planløsninger

Konfigurator

Innsidekunnskap

Stiller målrettede spørsmål
så du finner kjøretøyet
som passer til deg.

Med kjøretøykonfiguratoren kan
du sette sammen din individuelle
WEINSBERG.

Detaljert teknisk informasjon om
de ulike områdene i ditt
drømmekjøretøy.

layoutfinder.weinsberg.com

configurator.weinsberg.com

weinsberg.no

#teamWEINSBERG
Snakk med andre i vårt
nettsamfunn, få spennende
informasjon og tips om
kjøretøyet ditt fra ekte campere.
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Det som gjør våre
CUV-er til noe helt
spesielt,
er summen av
mange detaljer.

WEINSBERG DNA. Høres imponerende ut. Og det er
det også. Kassebiler er blitt gammeldags. Derfor bygger
WEINSBERG CUV. Og det legger vi all vår kompetanse
i. CUV-kompetansen setter et tydelig preg på alt fra den
minste skruen til det største oppbevaringsrommet. Vi ser
det for eksempel i de helintegrerte møblene og i bunnplaten
i flere lag. CUV-kompetanse er ikke alltid synlig. Men den
merkes på hver eneste reise.

T

ESIALITE
SP Alle

stoffer

Oeko-Tex
100
sertifisert

KOMFORT OG
HELSE.
Det pustende stofftrekket på sideveggene kan ta
opp og avgi fuktighet. Det gir mye mindre kondens
enn i andre modellserier f.eks. om vinteren eller
når dere lager mat med lukkede vinduer. Det er
ikke bare genialt, det ser også stilig ut!

Franz Schanzer, produktadministrasjon
8 år, hos WEINSBERG siden 1999
Beste WEINSBERG-detalj:
Pouch-LED og praktisk plassering av hyller.

De valgfrie Active-Line-møbelstoffene
er er lettstelte, robuste, pustende,
hudvennlige, antibakterielle og
Oeko-Tex-sertifiserte!
Dinette-sittebenk.
De nye seteputene har komfortfunksjon
og økt setedybde.

Valgfri EvoPoreHRCmadrass. Sørger for en optimal
søvn på CUV-klassens største
liggeflate.
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CUV-DNA

Oppvarmingskonsept.
Varmeovnen er plassert under
dinetten midt i bilen, noe som gir
bedre varmefordeling.

Masse plass.
Vippefunksjonen for sengebunnen gir
rikelig med plass når du skal frakte
store gjenstander.

Elektrisk soft
close-skyvedør. Takket
være dempere av høy
kvalitet lukker skyvedøren
seg stille og mykt.

Robust og slitesterk.
CPL-overflater sørger for at
benkeplatene tåler
det meste.

Runde profiler.
Utviklet for at faren for skader skal bli
mindre, og for at det skal
bli bedre plass.

MØBELKONSTRUKSJON
OG KVALITET.

Tomas Sekava, snekker
54 år
Beste WEINSBERG-detalj:
Perfekt tilpassede komponenter.

I en CUV er effektiv konstruksjon alfa og
omega. Det betyr at de helintegrerte møblene
er perfekt tilpasset. Dessuten har vi lagt
vekt på detaljer som jevnt lasteromsgulv,
surrekroker som standardutstyr og avrundede
profiler. Alle CUV-er fra WEINSBERG har ett
utslagsgivende kvalitetskriterium, nemlig ekte
håndverk.

Skinnesystem.
Overskapene våre har
et gjennomgående
skinnesystem.

Håndtak i massivt metall med vippelås.
Rene linjer og robust utførelse.
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Ladebooster. Rask og effektiv lading
av batteriet i bodelen mens motoren
er i gang.

Vannfiltersystem
„bluuwater“. Sørger for
hygienisk rent vann uten
kjemikalier. Du finner mer
informasjon om dette
på >> side 64

Michael Gründinger,
produktutvikler
36 år, hos WEINSBERG siden 2016
Beste WEINSBERG-detalj:
LED-betjeningsenhet som er
enkel å bruke.

BILTEKNIKK
OG
UTSTYR.
Vi vil at kundene våre skal få optimale
reiseopplevelser. Derfor er vi ekstra nøye når
vi velger partnere, og vi bruker bare produkter
som overbeviser oss hundre prosent. Ett
eksempel er Truma-iNet-systemet. Den høye
kvaliteten taler for seg. Med den praktiske
appen kan du styre varmen enkelt og greit,
og du får full kontroll over gassbeholdningen
(valgfritt).

Lithium batteri.
Økt energikapasitet og bare 11 kg
total vekt (ekstrautstyr).

LED-belysning. Strømbesparende
LED-belysning i hele bilen, noen steder
med berøringsfunksjon.

Truma-iNet-System (ekstrautstyr).
Med appen kan du enkelt styre inneklima
og belysning eller kontrollere batteri og
vann og uansett hvor du måtte befinne deg.
>> Side 65

Varmesystemer

Opptil 24" stor smart-TV
i TV-pakken (ekstrautstyr).
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CUV-DNA

Sentralt plassert LEDbetjeningsenhet. Et blikk er nok
til å kontrollere både vannivået og
strømforsyningen.

Høyt tak i GFK-konstruksjon.
Lang brukstid, enkelt å vedlikeholde
og optimale isolasjonsverdier takket
være en spesiell dobbel GFKkonstruksjon. >> side 58

PERFEKT
KONSTRUKSJON SOM
GIR LANG LEVETID.
Med masser av kunnskap, håndlag og håndverkskunst passer vi
på at hver minste detalj stemmer når vi setter sammen de ulike
elementene. Det er CUV-kompetanse på sitt beste.

Anna Wintersberger,
produksjonsmedarbeider
26 år
Beste WEINSBERG-detalj:
Enestående sandwichkonstruksjon i gulvet.

Ferskvannstank med varmluftsoppvarming. Vanntanken
på 102 l har en smart plassering
over hjulbuen. Den er integrert i
sideveggen og gir ekstra plass i
lasterommet.

Sandwichkonstruksjon. Flerlagskonstruksjon
med integrert isolasjon og til sammen 367 % større
kontaktflate mot karosserigulvet. Det gir bedre
stabilitet og 69 % bedre isolasjon.

Takluke i klart glass.
Gir mer lys i bodelen.

Optimal isolasjon. Alle delene i CUV-ene våre er isolert med
innovative materialer. Isoleringen i taket og veggene
er av tettpakket polyetylenskum.

Bobiler, CUV og campingvogner av merket
WEINSBERG har 10 års tetthetsgaranti på
karosseriet over hele Europa. For øvrig henviser vi
til bestemmelsene i WEINSBERGs produktgaranti.
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CaraBus
EN CUV MED KLASSISK,
SPREK DESIGN.

Målene til CaraBus er kompakte, mens utstyret, utseendet og
komfortnivået er helt overlegne. I likhet med andre CUV-er
fra WEINSBERG er den perfekt til smale veier og har et ekstra
elegant interiør. Multifunksjonelt utstyr og innovative detaljer
sørger for en gjennomgående behagelig ferieopplevelse.

FØRSTE KLASSE PÅ ALLE VEIER.

Daniela og Christoph. Det er første gang vi
er på tur med en CUV. Vi gleder oss, og magen er
full av sommerfugler. Vi tar oss en åttedagerstur
som går fra Freyung i Sør-Tyskland via Köln og helt
opp til Sylt. CaraBus passer oss perfekt – vi kan
egentlig kjøre like raskt i den som i en personbil.
Det kommer godt med når vi har 1300 km å
tilbakelegge og ikke alltid er like tålmodige.

OVERSIKT

HVERDAG?
HVA ER
DET?

BY,
LAND.
HAV.
MED BIL OG
PÅ SYKKEL.
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CaraBus

OGSÅ
MED
HEVETAK.

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

MED TRE ULIKE
LENGDER PÅ
BODELEN KAN ALLE
FINNE EN MODELL
SOM PASSER.

Et helt unikt hevetak. CUV-ene fra WEINSBERG
har helt nyutviklede hevetak som får alle andre tak
til å se gammeldagse ut.
Mer informasjon på side 60 og på
weinsberg.com/no-no/cuv-camper-vans/
cuv-pop-up-roof

630 ME

Uansett om det er snakk om kronglete bygater eller brede
strandpromenader får CaraBus deg dit du aller helst vil på ferie.
Dessuten har den mer plass enn den slanke konstruksjonen skulle
tilsi, og ser svært elegant ut.

De 3 viktigste detaljene:
• Variabel hekk med stort lasterom
• Planløsning med høyt tak og senkeseng
• Førsteklasses inneklima og høy
bokomfort

Opptil 7 soveplasser

opptil 4 sitteplasser med
sikkerhetsbelte

8 planløsninger

under 3500 kg
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OVERSIKT
Slankt karosseri, elegant fremtoning. En stilig og
mangfoldig bil som følger deg dit du vil. Høyt tak, MQHtak eller hevetak. Uansett hva du trenger for å realisere
feriedrømmen – CaraBus har den passende løsningen.
Dessuten er den både smidig og romslig.

Rom med utsikt. Vi anbefaler å stoppe ofte på turen
og ta spontane pauser. Utnytt de enestående funksjonene til
denne CUV-en! Du kan for eksempel legge deg på sengen med
åpne bakdører og føle deg i ett med naturen.

De valgfrie stylingpakkene 1 og 2 har alt man kan ønske
seg, fra aluminiumsfelger til gjennomtenkte lakk- og
interiørkonsepter – her på 630 ME.

FRITID
MED STIL
OG KJØREGLEDE.

SKYVEDØRER OG
BAKDØRER
GIR EN
ENESTÅENDE
ROMFØLELSE.
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CaraBus

Rene linjer og gjennomtenkt design med
masse oppbevaringsplass i hekken.

STJERNEN
I MQH.
EASY-SLIDESENGEN
GIR TO EKSTRA
SOVEPLASSER.

Som 600 MQH har CaraBus enda bedre ståhøyde og en storslått romfølelse.

H3 TAKSENG.
MASSE PLASS
BÅDE NÅR DU
KJØRER OG
NÅR DU SOVER.

600 DQ – Ser også bra ut med høyt tak, og taksengen i bodelen
gir fire fullverdige soveplasser. Mer på side 57.
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FORSKJELLEN
LIGGER I
DETALJENE.
Gjennomført. Møbeldekoren er konsekvent i hele
interiøret, kontrastdekoren i hvitt med sølvkanter
er en forfriskende detalj. Det er lett å føle seg
hjemme i en CaraBus.

KLASSISK OG
TIDSRIKTIG
DESIGN
I BODELEN.

INTERIØRDESIGN
MED
LYS
DEKOR OG
ELEGANTE
KONTRASTER.

600 MQ

Viktig merknad: Det som preseneteres av CaraBus i WEINSBERG CUV-katalogen 2021/2022.
Møbeldekoren samsvarer ikke med den endelige møbeldekoren i modellåret 2022. Kontakt
din WEINSBERG-forhandler for ytterligere informasjon. Bilder vil bli gjort tilgjengelig på:
www.weinsberg.com/carabus så snart de er tilgjengelige.
Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig på tidspunktet når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke samsvarer med den nye modellen.
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CaraBus

UTVENDIG
DEKOR I
KOBBER OG
ANTRASITT.

FORDELER / KARAKTER

ATMOSFÆRE DU
FØLER DEG VEL I.
Ved behov kan elementet i overskapet fjernes. Da blir det plass til den opptil 24” store
smart-TV-en (fra TV-pakken som leveres som ekstrautstyr) – her i 600 K.
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DINETTE

KJØKKEN

Helhetlig møbeldesign med avrundede kanter og
myke linjer – her i 630 ME.

GENIALE
LØSNINGER
HER SLAPPER
DU AV.

Du får plass til mye i skuffen med praktisk
inndeling – her i 540 MQ.
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CaraBus

BYGD FOR
GOD PLASS OG
FANTASTISKE
MATOPPLEVELSER.
Rettlinjet og gjennomtenkt. Kompakt konstruksjon, fine
linjer og detaljer som bestikkskuff er standard. Kjøkkenet og
spiseplassen i CaraBus oppfyller alle ønsker. Setene for fører
og passasjer kan snus slik at dinetten for to raskt blir til en
spiseplass for fire.

Spise med stil. Det er faktisk moro å lage mat i
CaraBus. Og det er plass til å dekke et pent bord. Når
vi koser oss med lang frokost, bruker vi forlengelsen av
bordet som trylles frem med et enkelt håndgrep.

Energieffektivt kjøleskap
(opptil 150 liter) med integrert
fryseboks.

Takskap med hengsler
i rustfritt stål.

Kan utvides.
Easy-Entry-bord for større
flate, uten forstyrrende
bordbein.

EASYENTRYBORD.

Varme føtter også om vinteren takket være den oppvarmede
avsatsen under sittebenken – her i 630 ME.
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SØVN

LANGSGÅENDE
ENKELTSENGER.
GOD PLASS TIL Å
STREKKE SEG UT.
Seng med utsikt: Åpne de store bakdørene og føl deg som om du
sover midt i naturen – her i 630 ME.
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CaraBus

PLASS I
HØYDEN.
TAKSENG.

Det elegante samspillet av tre,
stoff og lyse overflater gir ekstra
bokomfort.

Om ønskelig også med takseng
(ekstrautstyr): Hva er vel en CUV
uten praktiske løsninger?
Mer på side 55.

Behagelig atmosfære. Vakre overflater,
tre, pustende stofftrekk på sideveggene
og et gjennomtenkt belysningskonsept
gjør interiøret ekstra koselig. Det kaller vi
kokongfølelse.

Et perfekt sted å trekke seg tilbake.
Den tverrgående sengen im CaraBus 600 MQ
er kjempegod. Her kan til og med Christoph
strekke seg skikkelig ut, selv om han er
1,85 høy. For dem som trenger enda mer,
har vi forresten modeller med langsgående
enkeltsenger.

TVERRGÅENDE
DOBBELTSENG.
ROMSLIG
ALLROUNDER.

Praktiske hyller.

LED-belysning med
touch-funksjon.

CHILL OUT AREA.
HERLIG Å BARE
KULE’N.

ww

ET PERFEKT STED
Å TREKKE SEG
TILBAKE.
PERFEKT
STEMNING.

Den store sengen i hekken passer perfekt til ro og
avslapning – her i 540 MQ.
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LED-skinnen er et høydepunkt, både når det gjelder
funksjon og utseende. Den fås som ekstrautstyr i
Voltage-pakken.

Den lave kanten på dusjkaret gir mer
sikkerhet i våtområdet.

Ganske enkelt praktisk. Badet kombinerer
rettlinjet stil med gjennomtenkte funksjoner
som hyller i veggen og ekstra plass under
vasken.

Nydelig! Badet i CaraBus er lyst og trivelig,
og i de stilige hyllene har du alt du trenger
innen rekkevidde. Du trenger ikke å være redd
for innsyn, heller ikke på campingplassen, for
rullegardinen holder både insekter og nysgjerrige
blikk unna.

SMARTE
FUNKSJONER
OG ET
SKIKKELIG
BLIKKFANG.

Dreibar hylle med oppbevaringsrom under – her i 630 ME.
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CaraBus

ww

GANSKE
ENKELT
BEHAGELIG.
INNOVATIVE
DETALJER.

BAD

STILFULLT.
HØY GRAD
AV KOMFORT.

Hyllene i veggen er både stilige og praktiske – her i 630 ME.
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CaraTour
EN CUV MED MODERNE,
TIDSRIKTIGE LINJER.

Den avslappede stilen til CaraTour er som skapt for sportslige
opplevelser. Denne WEINSBERG-CUV-en har en førsteklasses
kjøredynamikk og er med på alt fra lange turer til spennende
opplevelser. Den robuste og enestående interiørdesignen har
masse plass og gjennomtenkte praktiske detaljer.

HER FÅR DU DEN OPTIMALE
TUROPPLEVELSEN I STILIG INNPAKNING.

.

Sven og Philipp. Andre klager over for mye snø.
Vi drar til fjells! Som freeridere og campere elsker vi
å kjøre både i bakken og på veien. Da er det klart at vi
trenger en bil som passer oss. Og CaraTour er nesten
som en følgesvenn på turen. Den er sportslig, rask og
takler svingete veier på strak arm. Den har plass til at
man trenger når man er født med ski på beina. Denne
CUV-en er med andre ord som skapt for planene
våre. På denne turen har vi med oss den profesjonelle
fotografen Georg.

OVERSIKT

UT I
NATUREN.

SPORTSLIGE
SVINGER.
PÅ VEIEN
OG I
BAKKEN.
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CaraTour

Hjul
Støtdemper

EKSKLUSIVE
ALUMINIUMSFELGER.

Tverrstyrestang
Stabilseringsadapter

Stabilisator

Kjørekomfort. Med bak- og
forakselstabilisator er det moro å
svingene. Denne CUV-en takler også
fjelloverganger.

KJØRE I DYNAMIKK NESTEN
SOM I EN
PERSONBIL.

Tøffe felger. Med eksklusive aluminiumsfelger
ser bilen enda mer sportslig ut.
540 MQ

Mer på side 53.

540 MQ

Vil du bare komme deg av gårde? Det er det ingenting i veien for. Kom igjen!
CaraTour er en elegant og sportslig følgesvenn som er med på alt. Selv om den er
kompakt, får du godt armslag og masse plass til oppbevaring. På klassens største
liggeflate er det dessuten ikke noe problem å få slappet av.

opptil 7 soveplasser

opptil 4 sitteplasser med
sikkerhetsbelte

8 planløsninger

De tre viktigste detaljene:
• Klassens største liggeflate
• Utmerket kjøredynamikk
• Stilig, sportslig design

under 3500 kg

29

OVERSIKT
En CUV for de spontane. Gå inn, fest beltet, kjør: Det
har aldri vært så enkelt å oppleve frihet og ferie som
med WEINSBERG CaraTour. Denne praktiske CUV-en
har alt du trenger, og det til en pris som begeistrer.

Praktisk. CaraTour trenger ikke skistativ. Vi legger
bare skiene inn i hekken. Resten av utstyret går samme
vei.

PANORAMA
VINDU.
GIR EN
STOR
ROMFØLELSE.

ALLTID
KLAR
FOR
NYE
EVENTYR.

Et absolutt blikkfang utenfra – også takket være Panorama
vindu (ekstrautstyr) – her i 600 MQ.

MASSER AV PLASS.
LADEVOLUM PÅ
935 LITER

103 cm
70 cm
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CaraTour

MQH-TAK.
SPORTSLIG
STIL OG
STOR BODEL.

Som 600 MQH har CaraBus enda bedre
ståhøyde og en storslått romfølelse.

H3-TAK.
FLEKSIBILITET
OG FULL
ROMHØYDE.

I ett med naturen med åpen skyvedør – her i 600 DQ.
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FORDELER / KARAKTER

STILIG GRÅFARGE
SOM BLIKKFANG.
32

CaraTour

Møblene i CaraTour ser moderne ut og er ekstremt robuste. Overflater med
CPL-belegg gjør dem utrolig motstandsdyktige – her i 600 ME.

HVER
MINSTE
DETALJ
KOMMER TIL
SIN RETT.
Moderne utseende. Møbeldekoren i
CaraTour er i grå metallic med kontrastdekor i
antrasittgrått. Med denne sportslige CUVen gjør du et godt inntrykk uansett hvor du
kommer.

MODERNE
DESIGN
INNVENDIG.

600 MQ

SPORTSLIG
EKSTERIØR
I ANTRASITTSØLV

ANTRASITTGRÅTT
GJØR DET
LILLE
EKSTRA.

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis oppgraderes fra DUCATO 7
til DUCATO 8. Enkelte billedlige detaljer var ikke tilgjengelig
på tidspunktet når denne katalogen ble trykket. Vær derfor
oppmerksom på at noen illustrasjoner av DUCATO ikke
samsvarer med den nye modellen. Mer informasjon finner
Du ab side 62.
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DINETTE

  KJØKKEN

NOK PLASS
MELLOM
DINETTE OG
KJØKKEN.

Romkonseptet gir deg plass til å bevege deg når du lager
mat og dekker bordet – her i 600 MQ.

ERGONOMISK
RYGGLENE.

Fleksibel. Baksetet (ekstrautstyr) kan deles i to og har
justerbare rygglener – her i 600 ME.
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CaraTour

Avslappet stil. Med det enkle
og moderne interiøret skiller
CaraTour seg klart fra andre biler
i denne klassen. Den behagelige
dinetten og kvalitetskjøkkenet med
stemningsbelysning sørger for
skikkelig feriestemning.

Slapp av. Når man har gitt alt på
ski om dagen, kan man unne seg noe
godt om kvelden. Da settes baksetet i
relax-modus, førersetet snus rundt og
pastaen kommer på bordet.

LYS OG
KOMFYR PÅ.
HER ER DET
INGEN KUNST
Å LAGE MAT.

Romslig overskap med
softclose-funksjon.

Det er god plass til matlaging på kjøkkenet
med forlengelsen av kjøkkenbenken – her i 600 MQ.

Skuffer med bestikkinnlegg og
praktisk inndeling.

BEHAGELIG OG PRAKTISK.
PERFEKT FOR
NORGESFERIEN.

Det energieffektive kjøleskapet på 95 l og det delte
glassdekselet på kjøkkenet gjør at matlagingen går
enkelt og greit – her i 600 MQ.
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SØVN

LANGSGÅENDE
ENKELTSENG.
HER ER DET BARE
Å SLAPPE AV.
De langsgående enkeltsengene byr på nok plass til
å strekke seg ut – her i 600 ME.
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CaraTour
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85 cm

200

85 cm
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PLASS I
HØYDEN.
TAKSENG.

Om ønskelig også med takseng
(ekstrautstyr): Hva er vel en CUV
uten praktiske løsninger?
Mer på side 55.

Her er det bare å nyte!
CaraTour satser på moderne design med
sans for brukervennlighet og oppbevaringsplass. Den store liggeflaten og de lettstelte
stoffene gjør at du kan slappe helt av. Bare
finn ut hvordan du vil sove.

Skikkelig sjenerøs. Vi er jo gode
venner, men det er greit å kunne ta ut
midtdelen i madrassen. Da har vi en
enkeltseng hver.

Det stilige samspillet av antrasitt,
stoff og lysegrå overflater gir
moderne bokomfort.

Mer komfort.
Klesskapet under
kjøleskap.

UTSIKT TIL DEN
STØRSTE LIGGEFLATEN
I DENNE KLASSEN.

TVERRGÅENDE
DOBBELTSENG.
EFFEKTIV
ALLROUNDER.
140

52

–1

125

cm

– 14

0c

m

194 cm

Den store sengen i hekken passer perfekt til
ro og avslapning – her i 540 MQ.

540 MQ: 194x140x125 cm
600 MQ / DQ / MQH: 194x152x140 cm
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BAD

FLOTT
UTSEENDE.
MODERNE
DESIGN.

Bak de rene linjene skjuler det seg uendelig mye oppbevaringsplass.
Rullegardinen på vinduet forsvinner bak dekslet når det ikke er i bruk – her i 600 MQ.
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CaraTour

Springen kan også brukes
som utedusj gjennom
vinduet (ekstrautstyr).

Lettstelt servant med
runde kanter.

PRAKTISK
DETALJ –
OG LETT
TILGJENGELIG.
Genialt romkonsept. Badet kombinerer
moderne design og smarte funksjoner. Her
finner du for eksempel et dreibart kassetttoalett med elektrisk pumpe og en servant med
lettstelt overflate som går over hele rommets
bredde.

Med gulvkomponentene til
dusjkaret blir det
mer plass å bevege
seg på.

Et ekte bad. Badet i CaraTour er ikke bare
stilig, men vil også gjerne bli brukt. Etter en lang
dag ute i frisk luft er det deilig med en varm dusj.
Også om vinteren!

OPTIMAL
UTNYTTELSE.
MER
PLASS ENN
DU TROR.

Den praktiske servanten
går over hele rommets
bredde – her i 600 MQ.

39

HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED
GJENNOMTENKTE
DETALJER.
2

1
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CUV

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

HØYDEPUNKTER

1. Panorama vindu (ekstrautstyr). Gir mer lys og en
overlegen romfølelse i bodelen.
2. Easy-Entry-bord. Fri tilgang uten at du snubler i
bordbeinet.
3. Takrenne med dimbar LED-belysning. Sørger for
behagelig atmosfære i inngangspartiet.
12

4. Oppvarmet avsats. Gir stemningsbelysning og varme
føtter.
5. Ladebooster. Rask og effektiv lading av batteriet i
bodelen mens motoren er i gang.
6. Truma iNetX-System og LED-betjeningsenheten
gjør at du kan styre det elektriske anlegget og
varmeapparatet sentralt. I tillegg har du alltid oversikt
over vannbeholdningen.

13

14

7. Integrert head-up-display. Alle data rett i synsfeltet
mens du holder blikket på veien.
8. Easy-Space. Unik romfølelse i overgangen til cockpit.
9. Attraktivt inngangsparti. Ser fint ut også på avstand
(kan også fås med lærkant som ekstrautstyr).
10. Ferskvannstank på opptil 102 l. Den slanke
konstruksjonen rett over hjulbuen gir ekstra plass til
oppbevaring.
11. Stort hekkvolum. Hekken har et ladevolum på opptil
935 l (600 MQ / DQ).
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12. Easy-Slide-seng. Bare dra sengen ut på skinnene, så
har du en takseng.
13. Sengebunn som kan slås opp. Når du vil
transportere store ting, kan sengebunnen slås opp for å
gjøre lasterommet større.
14. Rullegardiner av høy kvalitet. Beskytter mot
nysgjerrige blikk og insekter.
15. Det lille ekstra. Stofftrekk på sideveggene gir ekstra
komfort.
16. Smart-TV. Den smarte TV-en kan kobles til Internett
slik at du kan se på TV akkurat som hjemme.
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17. Største liggeflate i sin klasse. Med en bredde på
152 cm er det nok plass til å føle seg vel (600 MQ / MQH / DQ).
18. Bredt elektrisk stigtrinn. Gir mer komfort når du
skal inn og ut av bilen.
19. ComfortSpa-bad. Det magnetiske dusjforhenget er
ekstra praktisk.

18

19
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GOD PLASS
FOR EN TØFF
TUROPPLEVELSE.

CaraBus / CaraTour 630 MEG
med adskilt hekkgarasje. Denne bilen kombinerer et stort lukket lasterom
med hundre prosent bokomfort. Med andre ord er den en perfekt ledsager
for deg som liker å være aktiv.

LIDENSKAPELIG MULTITALENT.

Mobilt verksted og hjem.
På ukedager er den med på jobb,
og i helgene dit du vil.

Plass til motorsykkelen og til
en koselig bodel.
[OUTLAW] gir deg begge
deler.

ER PRAKTISK
OG BEHAGELIG.

[OUTLAW] er verdens første serieproduserte CUV-modell som fra
fabrikken er perfekt utstyrt for at du kan transportere utstyret ditt.
Om naten er alt trygt plassert i den lukkede hekkgarasjen, og om
dagen kommer du deg raskt og trygt til neste opplevelse.

Plass til opptil 4 sykler.
Enten du skal på langtur
eller utforske terrenget.

Om natten er det bare den den lukkede hekkgarasjen
som skiller deg fra leketøyet ditt. Og om dagen
kommer du deg raskt og sikkert til neste ritt.

XY / XY
FORDELER
/ KARAKTER

Den store plassen gjør at du får med deg mye mer
enn bare en sykkel –her i CaraBus [OUTLAW].
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CUV

HER STÅR
MOTORSYKKELEN
TRYGT NÅR
DU KJØRER.

MER ENN BARE
PRAKTISK.
DEN INTEGRERTE
PÅKJØRINGSRAMPEN.

Så enkelt, så praktisk. Opp med dørene,
legg på rampen – så kan du starte! Takket
være den lave lastehøyden er det ekstra
enkelt å laste [OUTLAW], enten det er med
to motorsykler, en ATV eller annen plasskrevende frakt.

Sensasjonell garasje. Motorsykkelen står trygt, og jeg har
alt jeg trenger for å pusse på den
innen rekkevidde. Det er så og si et
mobilt serviceverksted – akkurat
slik jeg vil ha det.

ekstraseng
som ekstrautstyr

DET ER MULIG Å PLASSERE
EN VALGFRI EKSTRASENG I
HEKKGARASJEN.
Masse bagasje.
Masse utstyr og to motorsykler er ikke
noe problem for en [OUTLAW]. Garasjen
kan også fungere som en ekstra soveplass.
Genialt! Ikke sant?

Smart liten detalj. Rampen kan festes i
i sideveggen for å spare plass.

45

BODEL
XY
/ XY

SØVN

Dinetten er både hyggelig og komfortabel – her i CaraBus [OUTLAW].

YNDLINGSSYKKELEN
VEGG I
VEGG.

Alt om bord. Enten det er en campingplass
eller en paddock: I [OUTLAW] er du fri og
uavhengig. Egen seng? Krysset av. Eget
kjøkken? Krysset av. Eget bad? Krysset av.
Det er vesentlige forutsetninger for å gi full
gass om dagen.
Lukk døra. Det er kult at det bare er
en vegg mellom meg og sykkelen. Og jeg er
glad for at den veggen er der. De møkkete
treningsklærne lukter ikke godt...
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CUV

Praktisk gjennomgang: Fra bodelen til hekkgarasjen
går du gjennom en dør som kan låses.

MATLAGING

SØVN

BAD 

Hold stilen.
Med bad ombord er
det ikke noe problem.

Kjøkkenet har 75-liters kjøleskap og 2 gassbluss med
elektrisk tenning, det vil si at du har alt du trenger
for et skikkelig måltid.

Når du har gitt alt, fortjener du ekstra sovekomfort.

I TAKSKAPET
ER DET
PLASS TIL
ENDA MER.

Snu setet i førerhuset, og det blir en ekstra plass rundt det valgfrie, svingbare bordet. Takskapet over
førerhuset har plass til alt du ikke vil ha fremme – her i CaraTour [OUTLAW].
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XY / XY
HØYDEPUNKTER

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED
GJENNOMTENKTE
DETALJER.
1

Cara
Bus

3

6

8+9
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CUV

2

4

Cara
Tour

5

7

10

11

Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

HØYDEPUNKTER

1. [OUTLAW] CaraBus. Med elegant utvendig
dekor i kobber og antrasitt, og interiørdesign i Tiberino
tredekor.
2. [OUTLAW] CaraTour. Med sportslig utvendig dekor
i metallic antrasitt og interiørdesign i aluminiumsdekor.
3. Vindu i soveområdet. Med myggnetting og
rullegardin kan du sove godt.
12

4. USB-ladekontakt. Praktisk ladestasjon med
sikkerhetsnett for mobiltelefoner, kamera og lignende.
5. LED-spotter i soveområdet. Energisparende,
stemningsfull belysning.
6. 24" smart-TV. En TV med internettilgang muliggjør
TV-strømming. Er det slutten på SAT-anlegget?
7. Gulvkomponent til dusjkaret. Med
gulvkomponentene blir det mer plass å bevege seg på
(ekstrautstyr).
8. Hengsler i rustfritt stål. Robuste hengsler med
lang levetid for mange år med intensiv bruk.
9. Døren til hekkgarasjen kan låses. Det er et helt
sikkert skille mellom garasjen og bodelen.

13

10. Hekkgarasje opplyst med LED. For godt lys i
hekkgarasjen.
11. Lett tilgjengelig gjennomgang. Gjennom den
låsbare døren kommer man fra bodelen til hekkgarasjen.
12. Lett tilgang til det elektriske anlegget.
Plassbesparende plassering over hjulbuen.
14

15

13. Hyller i hekkgarasjen. Egner seg ypperlig til alt
det du har bruk for hver dag: Sko, hansker, hjelm og
mye mer.
14. Stikkontakter i hekken. 230 V SCHUKOstikkontaktene og USB-kontakten i Voltage-pakken
(ekstrautstyr) leverer strøm der du trenger det.
15. Dusje i det fri. I hekkgarasjen er det tilkobling for
varmt og kaldt vann til utedusjen (ekstrautstyr).
16. Selvforsynt. Med lett tilgjengelig bodelsbatteri
(som ekstrautstyr også som litiumionbatteri).

16

17. Airline-skinner inkl. surrekroker. For best mulig
lastsikring.

17
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Jeg fulgte Sven og Philipp som fotograf på
freeski-ferien med CaraTour. Vi var alle imponert
over hvor godt den taklet oppoverbakkene. Selv
om de to hadde med seg mye sportsutstyr, var det
også god plass til fotoutstyret mitt. Det er utrolig
hvor mye det er plass til i denne bilen!

GREGOR
HARTL
@gregor_hartl_photography

Bli en del av nettsamfunnet vårt!
#teamWEINSBERG skriver og deler
reisefortellinger. De er det verdt å ta
en titt på!

@weinsberg_official
@WEINSBERG
@WEINSBERG

Sharing is caring: Hva har du oppdaget på
tur med en WEINSBERG?
Del alt det spesielle du har opplevd i
sosiale medier.
Alle er velkommen
på #teamWEINSBERG!

carablog.weinsberg.com

MANUEL
LETTENBICHLER
@manuellettenbichler

Det er så genialt å ha en CUV der jeg kan varme meg og skifte
mellom rittene samtidig som jeg oppbevarer sykkelen min helt
trygt. Og kjøreturen er en opplevelse i seg selv. [OUTLAW]
er ikke treg på gassen (ler). Jeg er helt solgt. Bransjen har
manglet noe som dette!

R08117600-NO

Vi har egne WEINSBERG-kataloger
for campingvogner og bobiler!

Besøk oss på
sosiale medier og i
fanbutikken vår!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com
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