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CaraCore

Standardudstyr CaraCore

Fiat Ducato 3500 kg; 2,2 l, 120 Multijet-forhjulstræk, start-stop system. 
Smart generator. 6-trins manuel gearkasse. Euro 6d-Temp (88 kW/120 hk)

15” dæk

ESP og ABS

Hill Holder (bakke- og start-assistent)

Elektrisk startspærre og servostyring

Airbag i fører- og passager side

Aircondition i førerhus, manuel, pollenfilter, udetemperatur visning

Brændstoftank 75 l.

Fartpilot

Førersæde, justerbart i højden

Friskvandstank 110 l. / Serviceboks er tilgængelig udefra

Fuld-LED lys: køre- nær- fjern- blinklys og baglygtekonsol

Forteltslampe med bevægelsessensor

Serviceklap til serviceboks 70 x 40 cm, venstre front

Garageklap 80 x 110 cm. 

Gaskasse til 2 flasker á 11 kg.  Nem adgang via servicedør

3 tagluger 40 x 40 cm i front, midt, bag, myggenet og mørklægning

Tagluge 28 x 28 cm i toiletrum med myggenet

Vinduer oplukkelige / dobbeltglas / tonet / myggenet og mørklægning

Weinsberg KOMFORT indgangsdør

Sidevindassistent / Trailer stability control system

Friskvandstank 100 l. / spildevandstank 95 l.

Opbevaringsnet (Kiiper-net)

EVO-PORE HRC madrasser i faste senge

Hæve/sænke-seng med lav opstigning i front (193x150 cm)

Hyndestof: Turin / Møbeldekor: Tiberino

3 gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål

Køleskab 142 l.

Automatisk energivalg til køleskab (AES)

Køkkenbordsforlængelse med klap

Laminat beklædning på køkkenbagvæg

Køkkenskuffer med softclose 

Bruser med fast brusedør og væg/loftbeslag til brusehoved

Toilet, Dometic, kassette, drejeligt

Varmeovn Truma Combi 6

Blæsevarme 12V

Vandslanger placeret i isoleret område

Elektrisk lade automat til bil- og bodelsbatteri

Lade booster til bodelsbatteri

Kontrolpanel

USB-stik i front / 7 stk. 230 V stikdåse

LED lys i opholdsrum / Halogen lys i toiletrum

Punkterings hjælpekit

750.600,- 
 CaraCore fra kun

Mere information om CaraCore 700 MEG på bagsiden.Mere information om CaraCore 700 MEG på bagsiden.
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Fiat Ducato Light  / 3.500 kg chassis. Forhjulstræk
med start stop system inkl. Smart generator (220 A) 650 MF 650 MEG 700 MEG

2,2 l. 120 Multijet. Euro 6d (88 kw/120 hk) 750.600 761.800 792.800

2,2 l 140 Multijet. Euro 6d (103 kW/140 hk) 760.600 771.800 802.800

2,2 160 Multijet. Euro 6d (118 kW/160 hk) 784.200 795.500 826.500

2,2 l  180 Multijet. Euro 6d (132 kW/180 hk) 804.500 815.800 846.800

Fiat Ducato Light  / 4.000 kg chassis. Forhjulstræk
med start stop system inkl. Smart generator (220 A) 650 MF 650 MEG 700 MEG

2,2 l 140 Multijet. Euro 6d (103 kW/140 hk) 777.800 789.000 820.100

2,2 l 160 Multijet. Euro 6d (118 kW/160 hk) 801.500 812.700 843.700

2,2 l 180 Multije. Euro 6d (132 kW/180 hk) 826.000 837.200 868.200

650 MF                                             650 MEG                            

  700 MEG

Nem adgang til gasflasker

Hæve/sænke-seng som standard

HEAD-UP display

LED forlygter

Fuld LED baglygter

Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre priser og spe-
cifikationer, hvilket gennem sæsonen kan medføre, at alle 
detaljer ikke behøver at være som vist i brochuren eller på 
hjemmesiden, ligesom der på billederne 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.



Den revolutionerende SUPERLIGHT-teknologi med MAKSIMAL VÆGTBESPARELSE

SSlut med stress ved pakning af vognen. lut med stress ved pakning af vognen. SUPERLIGHTSUPERLIGHT er mere end bare at udelade eller fravælge  er mere end bare at udelade eller fravælge 
noget. Det er en revolutionær teknologi, som giver maksimal vægtbesparelse. Resultatet er, noget. Det er en revolutionær teknologi, som giver maksimal vægtbesparelse. Resultatet er, 
at du kan tage mere med på dine ferier, uden at lade noget udstyr blive hjemme. DU FINDER at du kan tage mere med på dine ferier, uden at lade noget udstyr blive hjemme. DU FINDER 
SUPERLIGHT i CaraCore 700 MEG.SUPERLIGHT i CaraCore 700 MEG.

Mere information på Mere information på   www.weinsberg.com/superlightwww.weinsberg.com/superlight

Slut medSlut med

  STRESS 
FAKTORER 

ekstraekstra
lasteevne*lasteevne*

30 %
En gevinst på En gevinst på 

næstennæsten

Ekstreme lette bladfjedre i Ekstreme lette bladfjedre i 
højteknologisk kunststof.højteknologisk kunststof.

Bedre isoleret og mere stabilBedre isoleret og mere stabil
bundplade med 52 mm ogbundplade med 52 mm og
XPS -skumteknologi.XPS -skumteknologi.

Stor vægtbesparelser takket være det  Stor vægtbesparelser takket være det  
effektive lithium-ion-batteri (tilvalg).effektive lithium-ion-batteri (tilvalg).

Nye og bedre isolieret frontfendere i Nye og bedre isolieret frontfendere i 
sandwichkonstruktion.sandwichkonstruktion.

Nye og meget stabile sædekonstruk- Nye og meget stabile sædekonstruk- 
tion i letvægts konstruktion.tion i letvægts konstruktion.

Møbelkonstruktion med fronterMøbelkonstruktion med fronter
lavet af højstyrke lisocorelavet af højstyrke lisocore®®--
letvægtspaneler.letvægtspaneler.

* Dette svarer til en lastvægt på op til 155 kg. 

MAKSIMAL VÆGT- 
BESPARELSE.

Autocamper

Aut. Weinsberg forhandler

Alle os med Weinsberg www.weinsberg.dk

SUPER LIGHT
TEKNOLOGI.

NYHED 
CaraCore 700 MEG

Side 2/2

700 MEG


