
L!VE I på Fiat Ducato chassis.

Kæmpe panorama-
frontvindue.

Fuld-LED-lygter 
sørger for optimalt lys 
og øger sikker-heden 
ved kørsel om natten.

Op til 6 personer
inkl. hæve/sænke-seng

Takket være ladeboosteren, 
udnyttes 

køretiden i L!VE I endnu mere 
effektivt og vognens batter

i oplades 

ekstra hurtigt.

DEN NYE L!VE I - HELINTEGRERET & EN KLASSE FOR SIG SELV.
Vi har skabt en unik autocamper, som adskiller sig fra segmentet af helintegrerede autocampere. Ikke kun 
med moderne teknik og et lækkert design, men også meget værdi for pengene. Oplev selv, hvorfor L!VE I 
ikke kun er en opgraderet autocamper med hæve/sænke seng – men en klasse for sig selv.
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L!VE I - STORSLÅET
Nyt brand udtryk med iøjnefaldende design.  

Skræddersy din egen Knaus L!VE I på: configurator.knaus.com

XL køleskab  
på 142 l.

650 MEG
700 MEG
700 LEG

L!VE I 



Motorvarianter: 650 MEG 700 MEG 900 MEG

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet med
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220 A) 
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (88 kW/120 hk)

775.300 799.800

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220 A)
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (103 kW/140 hk)

786.200 809.900

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 160 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220 A)
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (118 kW/160 hk)

809.900 833.600

FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 180 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220 A) 
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (132 kW/180 hk)

830.200 853.900

FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 140 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220A)  
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (103 kW/140 hk)

803.500 827.200

FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 160 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220A)  
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (118 kW/160 hk)

827.200 850.900

FIAT Ducato 4.000 kg; 2,2 l 180 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator (220A)  
forhjulstræk; Euro 6d‑Final (132 kW/180 hk)

851.700 875.300

FFIAT Ducato 5.000 kg; 2,2 l 140 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator  
forhjulstræk; Euro VI HD (96 kW/140 hk)

979.000

FIAT Ducato 5.000 kg; 2,2 l 160 Multijet med 
Start‑Stop‑System inkl. Smart generator 
forhjulstræk; Euro VI HD (118 kW/160 hk)

1.002.700

FIAT Ducato 5.000 kg; 2,2 l 180 Multijet med  
Start‑Stopp‑System inkl. smart generator 
Forhjulstræk; Euro VI HD (132 kW / 180hk)

1.032.200

Priserne er inkl. afgift, moms og lev.omk.

Aut. Knaus autocamper forhandler

Bemærk at nedenstående er grundridsafhængig.L!VE I Standardudstyr:

Alle os med Knaus www.knaus.dk

Sommeren 2021 vil FIAT-chassis opgraderes fra DUCATO 7 
til DUCATO 8. Billeder var desværre ikke tilgængelig på tryk-
tidspunktet. Vær derfor opmærksom på, at de viste billeder af 
DUCATO ikke er den nye model.

Fiat Ducato 3.500 kg, 2,2 l 120 Multijet, for‑
hjulstræk. Euro 6d-final (88 kW/120 hk
ESP / ABS
KNAUS KOMFORT indgangsdør
230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
230 V SCHUKO stikdåse, universal
3. bremselys 
Airbag, fører‑ og passager
Aut. energivalg til køleskab (AES)
Brændstoftank 75 l.
Chassis lakering: Hvid
Elektrisk vindue i førerhuset
Elektromekanisk servostyring
Elektronisk startspærre
EvoPore HRC‑madrasser i faste senge
Fartpilot

FoldXpand koncept i bag giver større soveafdeling
Forteltslampe i LED m/sensor
Friskvandstank 100 l. /spildevandstank 95 l.
Fuld‑LED kørelys
Garagedør 80 x 110 cm
Hill Holder (bakke‑start‑assistent)
Hyndestof: COOL GREY
Hæve/sænke-seng i fronten med lav indstigning 
Klimaanlæg i førerhus ‑ manuelt
KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra inkl. vandpå‑
fyldning og udvendig 230 V
Kollision bremse system
Kontrolpanel med touch funktion
Køleskab 142 l. (177 l. i 700 LEG) aut. energivalg
Ladebooster til bodelsbatteri
Maks. belastning i garage: 150 kg (grundridsafh.)
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Technisch zulässige Gesamtmasse kg 3.500

Breite cm (außen/innen) 220 / 205

Höhe cm (außen/innen) 276 / 196

Gesamtlänge cm (min/max) 599  / 696

VAN TI HIGHLIGHTS

schmales und wendiges Reisemobil

dynamische Frame‐Optik

niedriges Leergewicht und viel Zuladung

Einzelbetten mit über zwei Metern Länge

kompaktes Raumwunder

zwei Grundrisse

Größte Grundrissvielfalt

Patentiertes 3D‐Raumbad

Modernes Interieur‐Design

Aufwändige Ambiente‐Beleuchtung

Exzellentes Preis‐Leistungs‐Verhältnis

Staukastenklappen mit Soft‐Close‐Funktion

ab Seite 4 ab Seite 6

NEU

Tekniske tilladt totalvægt kg              3.500-5.000

Totallængde cm, min. / max.       697 / 751 / 859

Bredde cm, udvendig /indvendig           232/ 218

Højde cm, udvendig / indvendig             279 / 200
 

L!VE I

4-6

Møbellåger med soft‑close‑funktion
Nattesignatur og blinklys i LED
Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag)
FIAT Captainchair sæder med armlæn
Passagerkonsol med armlæn og integreret kop‑
holder
Sammenklappelig tøjstang i toiletrum
Serviceklapper med 1‑hånds betjening
Sidevindsassistent
Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum)
Tagluger 40 x 40 cm med myggenet og mørk‑
lægning
Trailer Stability Control System
USB-stik front
Vandslanger placeret i isoleret område
Varmeovn TRUMA Combi 6
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650 MEG                     700 MEG                  700 LEG

DEN NYE KNAUS L!VE I

Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer, 
hvilket gennem sæsonen kan medføre, at alle detaljer ikke behøver at 
være som vist i brochuren eller på hjemmesiden, ligesom der på bille‑
derne kan være udstyr, som ikke er standardudstyr i Danmark. 

Priser angivet som ”vejledende priser” af fabrikanten. Hver forhandler 
fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.  
 
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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