De unieke Carthago lichtgewicht
constructietechnologie
Gewicht omlaag, comfort en kwaliteit omhoog
– ook in de gewichtsklasse tot 3,5 ton!

c-compactline Super-Lightweight
c-tourer Lightweight

Iedereen heeft het over gewichtsbesparing.

Maar het bijzondere van wat wij doen, is dat we
lichtgewichtbouw combineren met topkwaliteit.
Lichtgewichtbouw is niet het simpelweg weglaten van allerlei elementen. Intelligente lichtgewichtbouw zonder verlies van comfort en
kwaliteit, zo luidt de enige juiste maatstaf – de Carthago maatstaf.
Innovatief denken, oog voor detail, vindingrijke oplossingen die bovendien uitermate praktisch zijn, een perfecte combinatie van lichte hightech constructiematerialen, intelligente verwerking en pioniersgeest. Dat zijn de ingrediënten voor ons uniek totaalconcept voor campers.
Deze zijn diep verankerd in ons Carthago premium-DNA. Dit premium-DNA is onze waardepropositie aan u en vat samen wat elke afzonderlijke Carthago-camper tot een bijzondere camper maakt.
Ontdek de pioniersgeest die achter de unieke en onderscheidende Carthago lichtgewicht constructietechnologie schuil gaat. Gram voor gram,
kilo voor kilo. Ontdek dat premium kwaliteit niet noodzakelijkerwijs een hoger gewicht impliceert. Het is de moeite waard – dat beloven wij!

Karl-Heinz Schuler
Oprichter, eigenaar en stichtingsdirecteur van de Karl-Heinz Schuler familiestichting

Super-Lightweight
De lichtste camper van de premiumklasse integralen tot 3,5 ton, geschikt
voor de stad dankzij 15 cm smallere
buitenbreedte en compacte voertuiglengtes

Model: c-compactline l 138 DB*

Berekening referentiegewicht:
Rijklaar gewicht
incl. bestuurder

Basis Plus-pakket**

met bijv. automatische airco, dakluik Midi-Heki

Media-pakket**

aanvullende satellietontvanger en 4 m-luifel

Reisklaar totaalgewicht
Potentieel laadvermogen bestuurder
1 passagier incl. bagage

(75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)

Potentieel laadvermogen

met 2 reizigers

2.825 kg
+ 54 kg
+ 81 kg

Voorbeeld bagagelijst

bij 1 bestuurder + 1 medereiziger

1 x tafel + 4 x campingstoelen
1 x barbecue

25 kg
5 kg

2 x e-bikes

40 kg

1 x gereedschapskist

10 kg

1 x gasfles

15 kg

155 kg

in totaal

95 kg

385 kg

(= 385 kg laadvermogen - 95 kg bagagelijst)

2.960 kg
540 kg

Resterend laadvermogen

290 kg

Dat betekent dat er voor u en uw medereizigers een laadvermogen voor
persoonlijke bagage overblijft van 290 kg!
*	naar wens ook als heavy-uitvoering met tot 4,25 t toelaatbaar totaalgewicht
verkrijgbaar.
** voor gedetailleerde informatie, zie prijslijst Integralen 2022

Aangegeven gewichten zijn gegevens bij benadering. Afwijkingen binnen 5% zijn
mogelijk en toegestaan.

Een praktische uitrusting.

Bij ons vanzelfsprekend.
Ook bij onze lichtgewicht campers! Vergelijk en bekijk welk voertuig met een praktische uitrusting over welk resterend laadvermogen beschikt.
Want om het gewicht nauwkeurig te bepalen is het van cruciaal belang dat de standaarduitrusting en de voor de reis belangrijke extra uitrusting worden meegerekend. Bij Carthago zijn er geen verrassingen, want voor ons is een uitgebreide standaarduitrusting vanzelfsprekend!

Premium-carrosseriebouw met volledig verlijmde aluminium
draagbalken en dakronding

Gelijkvloerse woonkamervloer,
grote L-zitgroep voor 5 personen

Zeer stabiele dak-/wandopbouw door de sandwichconstructie van aluminium/aluminium en RTM-hardschuimisolatie

Slimtower koelkast van 133 l of koelkast van 153 l
op grijphoogte die opent aan twee kanten

Volledig verwarmde kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect
Kelder in dubbele vloer met enorme verwarmde bergruimte,
scootergarage tot 1,20 m binnenhoogte met diepe verlaging
achterin, belastbaar tot 350 kg

Vario-, combi- of ruime badkamer met
afscheidbare ronde douche en kleedkamer
Extra grote ligoppervlak in deze klasse: vaste bedden met
koudschuimmatras met 7-zones van hoge kwaliteit en
verende lattenbodem

Een echte Liner in de gewichtsklasse tot 3,5 ton.

Dankzij Carthago lichtgewicht constructie
technologie.
Carthago geeft u voor elke camper meerdere gewichtsgegevens:
1. Rijklaar gewicht volgens norm DIN EN 1646-2 (incl. standaarduitrusting)
2. Referentiegewicht: camper in standaarduitvoering met aanbevolen, praktische optionele uitrusting

Berekening volgens norm DIN EN 1646-2 voor rijklaar gewicht
kg

Voertuiggewicht bij standaarduitrusting

+ met 20 l gevulde verswatertank**

+ 75 kg voor bestuurder

+ 1 x 11 kg aluminium gasfles

+ 10 kg persoonlijke bagage

+ kabelhaspel/aansluitkabels voor elektriciteit

+ 90% gevulde dieseltank

+1
 0 kg extra uitrusting per meter lengte
van de camper

Berekening voor medereizigers
75 kg gewicht per persoon
+ 10 kg persoonlijke bagage

Rekenvoorbeeld
Camper 7 m lengte plus 1 passagier
75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg
Camper 7 m lengte plus 3 passagiers
3 x 75 kg + 3 x 10 kg + 70 kg = 325 kg

Lightweight
De veelzijdige allrounder –
Lichtgewichtmodellen die
voldoen aan alle praktische
eisen van de gewichtsklasse
tot 3,5 ton

Model: c-tourer l 141 LE*

Berekening referentiegewicht:
Rijklaar gewicht
incl. bestuurder

Basis Plus-pakket**

met bijv. automatische airco, dakluik Midi-Heki

Media-pakket**

aanvullende satellietontvanger en 4 m-luifel

Reisklaar totaalgewicht
Potentieel laadvermogen bestuurder
1 passagier incl. bagage

(75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)

Potentieel laadvermogen

incl. bestuurder + 1 medereiziger

2.955 kg
+ 56 kg
+ 85 kg
3.096 kg
404 kg
155 kg
249 kg

Voorbeeld bagagelijst

bij 1 bestuurder + 1 medereiziger

1 x tafel + 4 x campingstoelen
1 x barbecue

25 kg
5 kg

2 x e-bikes

40 kg

1 x gereedschapskist

10 kg

1 x gasfles

15 kg

in totaal

95 kg

Resterend laadvermogen

(= 249 kg laadvermogen - 95 kg bagagelijst)

154 kg

Dat betekent dat er voor u en uw medereizigers een laadvermogen voor
persoonlijke bagage overblijft van 154 kg!
*	naar wens ook als heavy-uitvoering met tot 4,25 t toelaatbaar totaalgewicht
verkrijgbaar.
** voor gedetailleerde informatie, zie prijslijst Integralen 2022

Aangegeven gewichten zijn gegevens bij benadering. Afwijkingen binnen 5% zijn
mogelijk en toegestaan.

Carthago lichtgewicht constructietechnologie.
Gewicht omlaag, comfort en kwaliteit omhoog.
Extreem stabiel en superlicht: de c-compactline Super-Lightweight en c-tourer Lightweight van Carthago zijn beide de lichtste modellen in hun
klasse. De consequente lichtgewichtbouwtechnologie heeft veel voordelen, en daarvan profiteert u tijdens uw reis. Bovendien is Carthago er
als eerste in geslaagd een camper van topkwaliteit in de gewichtsklasse tot 3,5 ton te ontwikkelen die praktisch in gebruik is. Sindsdien vervult
deze camper een voorbeeldfunctie in het hoge segment. Jaar na jaar hebben we onze lichtgewicht constructietechnologie verfijnd. Of het nu
gaat om nieuwe materialen of innovatieve ontwerpoplossingen – wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het gewicht verder te
verlagen en toch dezelfde hoge kwaliteit te behouden.

Uw meerwaarde
+ Rijbewijs categorie B voldoende
+ Meer laadvermogen ook in de gewichtsklasse tot 3,5 t
+ Lager brandstofverbruik
+ Minder beperkingen door verkeersvoorschriften
+ Minder tol
+ Grote wendbaarheid dankzij korte voertuiglengtes

Carthago meubels met een optimaal gewicht: gebogen en afgeronde meubels hebben
dankzij de piping-technologie een hoge stabiliteit en tegelijkertijd minder gewicht.

De Carthago carrosseriebouwtechnologie is uiterst robuust en licht. Met de voor het
merk karakteristieke aluminium sandwichpanelen aan de buiten- en binnenzijde en
de isolatiekern van RTM-hardschuim heeft Carthago geen zware wandverstevigingen
nodig.

De dubbele vloer van Carthago draagt met de zelfdragende carrosserie en het verlaagde AL-KO chassis special bij aan een maximale stabiliteit en torsieweerstand.

Wat de pers over ons zegt
c-compactline Super-Lightweight

c-tourer Lightweight

“Deze integraalcampers zijn maar 2,12 meter
breed en zien er vergeleken met de concurrentie
ronduit sierlijk uit, vooral van de achterkant
gezien. Toch hebben ze alle kenmerken van een
typische Carthago: verwarmde dubbele vloer,
houtvrije constructie, hoogwaardig meubilair
en de karakteristieke rondingen [...] Vooral in
de uitvoering zonder hefbed biedt de Carthago
een ruimtelijk gevoel en wooncomfort dat meer
doet denken aan een vakantiehuis dan aan een
camper.”

“Met slechts 3,5 ton weegt de c-tourer
hetzelfde als een compacte camper, toch
biedt de Duitse specialist topkwaliteit. [...] De
c-tourer is het topmodel qua comfort: dubbele
vloer voor perfecte isolatie, dakraam dat het
interieur verlicht na een lange dag vol nieuwe
indrukken en een ultramoderne badkamer om
te ontspannen en tot rust te komen.”
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