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Optionele uitrusting
Standaarduitrusting

Basisvoertuig
Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis Carthago special 
 · Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 103 kW, 4 cilin-
ders, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-versnellingen, voorwielaandrijving

 · Brandstoftank 90 l
 · Start-stopssysteem
 · Zijwindassistent, cruisecontrol, ABS, ESP, ASR, elektronische start- 
onderbreker, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer 
Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen 65)

 · Airconditioning, handbediend
 · Airbag bestuurder / passagier 11)

 · Bekerhouder 
 · Dagrijlicht geïntegreerd in de koplamp
 · Wieldoppen met Carthago-opschrift
 · Spatlappen op de achteras
 · Bandenreparatieset Fix & Go 
 · 16 inch stalen velgen

Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO chassis
Carthago special light
 · Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 
330 Nm, Euro VI E, 6-versnellingen, voorwielaandrijving

 · 16 inch stalen velgen 
 · Brandstoftank 65 l
 · Sleutelloze start incl. start-/stopknop 
 · Zijwindassistent, heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP
 · Rijstrookassistent met akoestisch waarschuwingssignaal 
 · Bekerhouder bestuurder en passagier, handschoenkastje passagiers-
zijde 

 · Klapdeksel voor opbergvak 
 · Automatisch inschakelende verlichting
 · Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement
 · Vliesaccu 12 V / 92 Ah
 · Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur 
 · Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine 

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse
 · 10 jaar garantie op waterdichtheid
 · Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
 · Dak-wandverbinding met dakronding en draagbalken
 · Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer 
 · Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
 · Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
 · Verbinding van bodem en zijwanden door volledig verlijmde aluminium 
draagbalken met extra koudestop 

 · Totale wand- en dakdikte 38 mm
 · Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday 
 · Buitenkleppen van origineel zijwandmateriaal ‘Carthago Isoplus’ 
 · Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als 
spatwaterbescherming

 · Buitenkleppen en camperdeur met verdekte scharnieren
 · Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
 · Busachtersteven van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achter-
bumper

 · Carthago achterlichten met led-looplicht 
 · Opbouwvenster Seitz S4, koudebrugvrij dubbel kozijn met geïso- 
leerde beglazing, rolhor en verduisterend vouwgordijn 

 · Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
 · Instaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar incl. alarmzoemer

Bestuurderscabine
 · T-kap in GVK 
 · Cabinedeuren met centrale vergrendeling en elektrisch bediende 
ramen aan bestuurders- en passagierszijde

 · Comfortabele bestuurders- en passagiersstoelen Aguti, draaibaar, 
met beklede armleuningen 

 · Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en te verwarmen
 · Bovenkasten boven de bestuurderscabine rondom 
 · Gordijn naar woongedeelte 14

· L-zitgroep met rechthoekige tafel 
· Uittrekbare voorraadkast 
· Afscheidbare kleedkamer

· Netto hoogte tot 70 cm
· Toegang van buitenaf via meerdere grote 

kleppen. Comfortabele toegang van  
binnenuit via de zitbankklep van de 
L-zitgroep, opklapbare zijzitbank en groot 
vloerluik in de woonruimte

· Grote, centrale doorlaadruimte (binnen-
hoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte 
(netto hoogte 46 cm), gemakkelijk in te la-
den ook door de XL-camperdeur via groot, 
opklapbaar vloerluik in de woonruimte

· Volledig verwarmde dubbele vloer met 
warmteopslagfunctie

· Uitgebreid bergruimteconcept in het 
woongedeelte met bovenkasten rondom in 
de bestuurderscabine en het slaapgedeelte 
(modellen met queensbed: bovenkasten 
boven het bed)

· 170 l vers water / 140 l vuil water  
 2 x 80 Ah accu's

· Uiterst stabiele carrosserieverbinding door 
middel van draagbalken (dak-wand / vloer-
wand) 

· Houtvrije opbouw met waterafstotend 
RTM-hardschuimisolatiekern

· Binnenwanden en binnenkant van het dak 
van aluminium, daardoor met bliksem- 
beveiliging

· Microvezel wandbekleding

De fascinatie van de Carthago-premiumklasse:
elegant, comfortabel en extravagant

· Moderne busachterbumper van glasvezel- 
versterkte kunststof

· Carthago achterlichten met led-looplicht

Carthago carrosseriebouw van de Liner premiumklasse:

Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde 
opbergruimte: 

Bovengemiddeld zelfvoorzienend: 

Exclusief buitendesign:

Op comfort gerichte vloerindelingen: 
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Standaarduitrusting

Kelder in dubbele vloer
 · Netto hoogte tot 70 cm
 · Verwarmde en verlichte doorlaadruimte
 · Toegang langs buiten via meerdere grote luiken
 · Toegang binnen via zitbankklep L-zitgroep met gepatenteerd beslag, 
opklapbare zijbank en groot vloerluik in het entree- en keukengedeelte 

 · Centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde berg-
ruimte onderin (netto hoogte 46 cm)

Grote scootergarage
 · Scootergarage belastbaar tot 350 kg
 · Grote garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde 
 · Bodemplaat met GVK op boven- en onderkant, antislipmateriaal
 · Rondom vorstbestendig geïsoleerd en verwarmd
 · Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk incl. acht bevestigings-
ogen 

Interieur
 · Interieurdesign linea moderna: meubelafwerking goudacacia met 
bovenkastfronten in bicolorlook met hoogglans ivoor

Woonkamer
 · Binnenzijde wanden en dak met isolerende en ventilerende microvezel-
wandbekleding 

 · L-zitgroep met zijbank 
 · Wandbekleding achter zijzitbank in lederlook
 · Panoramadakluik Heki III boven zitgroep met led-lichtspotjes
 · 360°-woonkamertafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen 
verschuifbaar

 · Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem in zitbankonderbouw 
 · Zitkussens met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ondersteuning 
in de rug 

 · Dubbele verbindingstechniek ‘Durafix’: meubeldelen geschroefd en 
met pennen vastgezet 

 · Kleppensluiters met softdemping 
 · Decoratief gordijn afneembaar, vouwgordijnsysteem verticaal te 
verstellen en vast te zetten

Keuken
 · Comfort-hoekkeuken met verhoogde keukenbar als visuele ruimte-
verdeling en extra werkblad 

 · Keukenwerkblad in decor Savannah met Corian druiprand
 · Onderkant keukenblad verlicht met led-lichtstrip
 · Keukenlades met ‘easy glide’ rollagers, met Soft-Close-sluiting
 · Afzonderlijke afvalemmer in gescheiden hygiënisch compartiment
 · Separate besteklade met indeling, flessenhouder
 · 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat voor 
extra werkoppervlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk 
te reinigen glazen onderplaat

 · Ronde rvs spoelbak in aanrechtblad geïntegreerd, met multifunctio-
nele spoelbakafdekking incl. wandhouder voor extra werkruimte

 · Design waterkraan van metaal met uittrekbare handdouche
 · Keukenachterwand met decoratieglas crème 
 · Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, auto-
matische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gas 

 · Uittrekbare voorraadkast
 · Elektrische dakluikventilator boven keukengedeelte

Badkamer & kleedkamer
Kleedkamer & ruimtescheiding
 · Kleedkamer met afsluitbare scheidingsdeur naar de woonkamer
 · Massief houten schuifdeur voor de slaapkamer (model 4.9 LE)
 · Uittrekbare televisiewand en scheidingswand voor de slaapkamer 
(model 5.0 QB) 

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte 
 · Inloopdouche ‘one-level’ 
 · Handdoekstang boven ronde douche 
 · Watervaste douchevloer in design woonkamervloer 
 · In hoogte verstelbare handdouche aan chromen stang
 · Dakluik in de doucheruimte
 · Dakluik Mini-Heki in wasruimte 
 · Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast 
 · Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor  
afscheiding toiletruimte en woonkamer) 

Slapen
Vaste achterbedden
 · Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, ver-
warmd en van onder geventileerd

 · Kwaliteitskoudschuimmatras met 7 zones 
 · Dakluik Mini-Heki 
 · Opklapbaar hoofdgedeelte 

Eenpersoonsbedden in lengterichting 
 · Comfortabel uittrekbaar toegangstrapje met extra bergruimte incl. 
uitbreiding van het ligvlak

 · Designplanken in bovenkastjes slaapkamer
 · Kledingkasten, verlaagd onder de bedden in de dubbele vloer  
(afhankelijk van het model), met liftfunctie en gedeeld matras

 · Rondom doorlopende bovenkasten 

Boordapparatuur
Water
 · Schoon- en vuilwatertank in de kelder van de verwarmde dubbele 
vloer, reinigingsopening via vloerluik in de woonkamer of scooter- 
garage (afhankelijk van het model) 

 · Waterafvoersysteem in de centrale kelder in de dubbele vloer 
 · Onderhoudsarm drukpompsysteem
 · Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer

Gas
 · Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
 · Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
 · Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra
 · Elektrocentrale in scooterberging incl. laadapparaat, zekeringen, 
aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uit-
schakeling bij onderspanning

 · Accucentrale verwarmd, 2 x 80 Ah gelaccu's in dubbele vloer, 
toegang via opbergruimte in dubbele vloer passagierszijde, hoofd-
stroomschakelaar

 · Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter 
technisch paneel boven toegangsdeur 

 · 230 V-stopcontact in entree, keuken, badkamer, scootergarage
 · 12 V-stopcontact in bestuurderscabine 
 · USB-aansluiting in bestuurderscabine (2 x)

Innovatief lichtconcept
 · Verlichtingssysteem met talrijke led-spots in bestuurderscabine, 
woon- en kleedkamer traploos dimbaar

 · Plafondbaldakijnen met extra led-spotjes en indirecte led-verlichting 
 · Led-accentverlichting met achtergrondverlichting in de entree

Verwarmingstechniek
 · Warmeluchtopeningen in de woonkamer, dubbele vloer, scooter- 
garage en toegangsdeur

 · Vloerverwarmingseffect door verwarmde isolerende opbergruimte  
in dubbele vloer 
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Uitrustingspakketten

Artikelnr. 216070 216075

Superpakket     BPM 106)   661 / 1.575 EUR Gewicht Fiat Merce-
des-Benz

kg EUR EUR
Chassis-opties
Automatische airco bestuurderscabine 33) 550 -
Volautomatische airco THERMOTRONIC 33) - 3.590
Cruisecontrol Standaard 530
Laadbooster 47) 215 215
Brandstoftank 92 liter - 470
Vooras met verhoogde draaglast - 500
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook) - 440
Combi-instrument met kleurendisplay - 550
Regensensor - 235
Elektrische handrem - 580
Voorruit van warmtewerend glas met bandfilter - 350
Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor / achter) 590 590
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom 245 -
Verduisteringssysteem bestuurderscabine, vouwgordijn op zijramen en voorruit 755 755
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand 450 450
Opbouwopties
XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor 540 540
Centrale vergrendeling cabine- en camperdeuren met ‘coming home’ functie 17) 590 590
Scootergarage-upgrade met naaldvilt, bagagenetten 360 360
SOG-toiletventilatie via dakschoorsteen 380 380
Truma DuoControl CS 73) 450 450
Design glazenkast met glazenrek en glazenset boven keuken 440 440
USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed 115 115
Voorbereiding zonnepanelen 245 245
Voorbereiding satellietsysteem 245 245
Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens) 245 245
Radio / Moniceiver Pioneer 6.8" incl. DAB+, radiovoorber, dakantenne, luidsprekers (4x) 80) 88) 1.120 1.120
Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens 100) 1.170 1.170
Totaalprijs opties 8.705 15.155

Pakketprijs 68 6.601 13.985
Uw besparing 2.765 2.745
210330 MEERPRIJS Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ 19) - 930 -

210335 MEERPRIJS MEERPRIJS MBUX 10.2" multimedia incl. navigatie en DAB+ 51)  BPM 106) 720 EUR -2 - 4.425

210300 MEERPRIJS Achteruitrijcamera met dubbele lens en shutter in plaats van enkele lens 97) 1 705 705

Artikelnr. 216009

Infotainment-pakket Fiat*  BPM 106)   814 EUR Gewicht
kg EUR

Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard 104) �

Stuur en knop van de versnellingspook in leer incl. multifunctionele toetsen �

Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ 51) �

Pakketprijs 2 3.654
* Het Fiat multimediasysteem 10.1" vervangt de Pioneer radio/Moniceiver 6.8". Hiermee is in de prijs al rekening gehouden. 
   Infotainment-pakket Fiat niet mogelijk i.c.m. Mediacenter Pioneer 9"

Artikelnr. 212311

Rijassistentiepakket Fiat (met behulp van een camera) 50)     BPM 106)   520 EUR Gewicht
kg EUR

Actieve noodremassistent met voetgangers- en fietsersdetectie �

Rijbaanassistent �

Regen- en lichtsensor �

Verkeersbordherkenning �

Grootlichtassistent �

Bandenspanningsensoren �

Pakketprijs 2 2.110
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Uitrustingspakketten

Artikelnr. 210401

Tv-pakket woongedeelte Gewicht
kg EUR

Tv-uitschuifsysteem in zijzitbank 36) 725
Led-flatscreen 24" 39) 1.485
Totaalprijs opties 2.210

Pakketprijs 15 1.435
Uw besparing 775
210211 MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot 12) 23) 28 3.020

Artikelnr. 210730

Pakket keuken / koffie Gewicht
kg EUR

Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1800 watt, prioriteitsschakeling 1.985
Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifsysteem 420
Totaalprijs opties 2.405

Pakketprijs 12 2.055
Uw besparing 350

Artikelnr. 210580 210584

Tv-pakket slaapkamer Gewicht Model 4.9 LE Model 5.0 QB

kg EUR EUR
Tv-kast in slaapkamer met speciaal tv-uitschuifsysteem 36) 940 -
Led-flatscreen 24" slaapgedeelte 23) 39) 1.485 -
Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel 36) - 295
Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar 23) 39) 86) - 1.985
Totaalprijs opties 2.425 2.280

Pakketprijs 18/13 1.670 1.580
Uw besparing 755 700

210212 MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew /  
Twin LNB voor tweede tv 12) 23) 30 3.205 3.205

Artikelnr. 212317

Rijassistentiepakket Mercedes-Benz * 50)  BPM 106)   940 EUR Gewicht
kg EUR

Actieve afstandsassistent DISTRONIC �

Actieve remassistent �

Actieve vermoeidheidsassistent �

Actieve rijstrookassistent �

Grootlichtassistent �

Verkeersbordenassistent �

Bandenspanningscontrolesysteem �

Pakketprijs 2 3.810
* Alleen i.c.m multimediasysteem MBUX 10.2" en automatische transmissie 9G-Tronic.
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optionele uitrusting

Artikel-
nr. BPM 106)

€ incl.  
21 %  

btw en 
BPM 106)

kg

T 
4.

9 
LE

T 
5.

0 
Q

B

Chassis Fiat Ducato
310023 Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, 9-traps automatische transmissie 10) 67) 945 5.005 15  

310026 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, handgesch. versnellingsbak 10) 67) 1.306 5.896 20  

310027 Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, 9-traps automatische transmissie 10) 67) 2.251 10.896 15  

330340 16" aluminium velgen Fiat 158 1.063 -10  

311810 Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort 57) 635 3  

311815 AL-KO ‘ACS’ high performance veerpoot vooras 57) 1.520 -  

330480 Verhoging van 4.250 kg naar 4.500 kg 350 -  

330840 AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras 13) 4.670 45  

330880 AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter-/vooras 13) 20) 11.175 50  

310630 Stuurwiel en pookknop in leer 61 381 -  

310632 Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen) 61 381 -  

331615 Fiat full-led koplampen 44) 189 1.564 -  

331614 Mistlampen met bochtverlichting 42 297 2  

310675 Led-dagrijlicht in plaats van standaard dagrijlicht 44) 63 513 -  

Chassis Mercedes-Benz Sprinter
310147 Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) 99) 567 3.477 -  –

310402 9G-TRONIC automatische transmissie incl. hold-functie 846 4.396 30  –

330351 16 inch aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden 32) 351 1.881 -10  –

310467 Verhoging toegest. maximum massa van 4.200 kg naar 4.500 kg 350 -  –

331612 Led high-performance koplampen 504 3.099 2  –

331613 Mistlampen met bochtverlichting 78 488 1  –

Extra chassisopties Fiat / Mercedes-Benz
331341 AL-KO HY4 hydraulisch steunsysteem voor en achter 48) 8.420 70  

311400 Aanhangerkoppeling afneembaar 1.935 60  

311430 Aanhangerkoppeling afneembaar i.c.m. Pedelec-scootergarage 2.330 50 – 

Opbouw buiten
410160 Extra veiligheidsslot in camperdeur 380 1  

410560 Dakluifel cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,5 m 1.905 45  

410690 Led-lichtstrip aan dakluifel 360 5  

410114 Gepatenteerde Pedelec-scootergarage, laadhoogte tot 124 cm 42) 66) 510 15 – 

410925 Inschuif- en transportsysteem voor 2 pedelecs/e-bikes 71) 745 20 – 

410760T Dakraam ‘skyview’ met designhemel boven bestuurderscabine 1.405 15  

Elektra
510051 Lithium-ion-accu 90 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen 55) 1.935 -37,5  

510052 2e lithium-ion-accu 90 Ah, totaal 180 Ah, incl. accucomputer 55) 2.150 12,5  

510081 Zonnepaneel: 2 x 100 Watt 12) 2.025 20  

510180 Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1.800 W met prioriteitsschakeling 1.985 10  

510255 Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) 45) 500 3  

510201 Alarminstallatie Carthago Security 35) 1.070 5  

 = optionele uitrusting    X = standaarduitrusting    – = niet mogelijk     = inbegrepen in het pakket
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Optionele uitrusting

Artikel-
nr. BPM 106)

€ incl.  
21 %  

btw en 
BPM 106)

kg

T 
4.

9 
LE

T 
5.

0 
Q

B

Gas | Water | Overig
610021 Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) 95) 225 1  

610120 Buitenaansluiting gas achter buitenbergruimte dubbele vloer passagierszijde 275 5  

610140 Buitendouche warm / koud in scooterberging aan passagierskant 360 5  

610220 Toilet Thetford C 260 met keramische pot en vulstandweergave met 3 standen 235 5  

610500 Aluminium profielplaatvloer voor scooterberging 66) 185 20  

Keuken | Apparatuur
550081 Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven75) 895 20  

550067 Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast 37) 1.080 12  

550286 Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifsysteem 420 2  

Verwarming | airconditioning
650040 Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) 63) 755 2  

650230 Alde warmwaterverwarming, 230 V / gas met booster bestuurderscabine 63) 3.460 45  

650240 Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) 1.200 13  

650260 Dakairconditioning Truma Aventa Comfort  12) 14) 2.760 30  

Multimedia
710029 Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ 19) 1.590 -  

710220 Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens en shutter op de achterwand 100) 1.875 7  

710502 Tv-uitschuifsysteem in zijzitbank 36) 725 5  

710547 Led flatscreen 24" voor tv-uitschuifsysteem 39) 1.485 10  

910460 Extra tv-aansluiting in slaapkamer 25) 36) 350 3  –

710481 Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset 36) 940 12  –

710477 Tv-aansluitvoorbereiding slaapkamer incl. kabelset en afdekpaneel 295 3 – 

710470 Led flatscreen 24" voor tv-kast in slaapkamer 23) 25) 39) 87) 1.485 10  –

710478 Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar 23) 39) 86) 1.985 10 – 

Satellietinstallaties
750041 Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot 12) 23) 3.510 28  

750046 Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv 12) 23) 3.875 30  

Interieur
810026 Interieurdesign linea progressiva 78) 885 -  

810100 Vloerbedekking voor woongedeelte 380 6  

810120 Vloerbedekking voor bestuurderscabine 195 4  

810580 Zitgroep om te bouwen tot slaapgelegenheid 69) 600 10  

810684 Zitgroep met ingekorte L-poot voor bredere doorgang 330 -  

 = optionele uitrusting    X = standaarduitrusting    – = niet mogelijk     = inbegrepen in het pakket
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Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en Eis-Ex 
functie

De Truma DuoControl CS is een veiligheidsgasdrukregelaar met crashsensor voor 
twee gasflessen. Als de gebruikte fles leeg is, schakelt de installatie automatisch 
over op de reservefles. Dankzij de ingebouwde crashsensor is de DuoControl CS 
optimaal geschikt voor de veilige werking van apparaten op gas tijdens het rijden. 
De crashsensor reageert bijv. bij een ongeval al bij een lage botssnelheid van 15 
tot 20 km/h. De aanvoer van gas wordt dan onmiddellijk onderbroken, voordat 
schade aan leidingen en apparaten kan ontstaan. Dat betekent: een ontspannen 
aankomst, een fijn gevoel en veiligheid voor iedereen. 

Alde-warmtewisselaar

Met de warmtewisselaar in combinatie met het optiopnele centrale verwarmings-
systeem van Alde kan het koelsysteem van de motor worden gebruikt om het 
woongedeelte te verwarmen. Daarvoor hoeft alleen maar de gewenste kamer-
temperatuur op de kamerthermostaat te worden ingesteld en de circulatiepomp 
van het verwarmingssysteem te worden aangezet. 
Met een circulatiepomp van het basisvoertuig is het ook mogelijk om de verwarming 
in omgekeerde richting te laten werken. In dit geval fungeert de verwarming voor 
het interieur van de camper als motorvoorverwarming: het centrale verwarmings- 
systeem verwarmt het koelsysteem van de voertuigmotor. 
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Stoffering woongedeelte
850600 Barcelona (23) – antara-stofcombinatie Standaard - X X

850610 Venezia – antara-stofcombinatie Standaard - X X

850700 Malaga – textielleer-stofcombinatie 430 3  

850640 Davos – textielleer-stofcombinatie 430 3  

850710 Gedeeltelijk leder Ivoor – leer-stofcombinatie 1.520 7  

850720 Gedeeltelijk leder Macchiato (23) – leer-stofcombinatie 1.520 7  

850670 Deels leer Ivoor Supreme – leer-stofcombinatie 2.340 7  

850680 Deels leer Zand Supreme – leer-stofcombinatie 2.340 7  

850690 Leer Ivoor 3.745 10  

850730 Leer Zand 3.745 10  

850740 Leer Macchiato 3.745 10  

850501 Slaapinterieur- en decoratieset: decoratieve kussens, plaid, hoeslakenenset 26) 420 7  

Optionele uitrusting


