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BOXDRIVE TECHNIEK & COMFORT   2 | 3

Limousine van topklasse ontmoet stadsappartement: De KNAUS 
BOXDRIVE combineert rijplezier en functionaliteit. Individueel 
gebruik van interieur, gevoelige lichtstemmingen en veel ruimte 
maken de BOXDRIVE tot een elegante begeleider – in de city of 
op vakantie. 

HIGHLIGHTS, 
DIE U OVERTUIGEN

* Vergelijkbaar met afbeelding

AUSGESTATTET BIS INS LETZTE DETAIL

Angenehmer ankommen: Der BOXDRIVE ist stets so individuell 
wie Ihre Ansprüche — und deshalb durchdacht bis ins Detail. 
Seine Features sind unser Versprechen an größten Komfort und 
ausgefeilte Funktionalität. So wird die Fahrt angenehmer und jeder 
Aufenthalt zum reinsten Vergnügen.

1. Einzigartige Formsprache im Möbelbau 1

2.  Seitliche Küchenfunktionsklappe 1  

z. B. für Schuhablage oder Abfall

3.  Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung 2 mit 

dimmbarem Flächen- und Deckenlicht

4. Schwebender Dinettentisch 1 mit Schwenkfunktion

5.  Dinette mit Erweiterungsfunktion 1 bis hin zur 

Lounge (auch während der Fahrt nutzbar)

Zusätzliche Highlights:

·  Geräuscharmer CUV-Kühlschrank mit Nachtabsenkung für 
geringeren Energieverbrauch 1

·	 	Küchenschubladen	mit	Soft-Close	Funktion	und	Push-Lock	1

·  Neuartige Klappbettfunktion für optimierte Stauraumnutzung 1

·  Deckenhoher Kleiderschrank mit verstellbarem Zwischenboden 1

·  Ausziehbare Stufen für einen einfachen Bettzustieg 1

·  Nachtlichtfunktion mit Sockellichter 2

·  Raumbad mit Raumtrenner und RGB-Lichtsteuerung 2

·  Bi-Funktionales Waschbecken 2

·	 	Ergonomische	Polster	im	Memphis-Style	1

·  Dieselheizung mit Boiler: TRUMA Combi 6 D 1

 und vieles mehr...

1 Serie  2 Option

UITGERUST TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

Aangenamer arriveren: De BOXDRIVE is altijd net zo individueel 
als uw eisen — en daarom doordacht tot in het detail. Zijn 
kenmerken	zijn	onze	belofte	aan	maximaal	comfort	en	uitgekiende	
functionaliteit. Zo wordt uw rit aangenamer en geniet u volop van 
elk verblijf.

1. Unieke vormen 1 qua meubelbouw

2.  Handige keukenklep 1 aan de zijkant 

bijv. voor het opbergen van schoenen of afval

3.  Gezellige sfeerverlichting 2 met dimbare wand- en 

plafondverlichting

4. Zwevende dinettetafel 1 met draaifunctie

5.  Uitbreidbare dinette 1 tot aan de lounge (ook 

tijdens het rijden bruikbaar)

Aanvullende highlights:

·  Geluidsarme CUV-koelkast met nachtstand voor minder 
energieverbruik 1

·	 	Keukenschuifladen	met	push	to	open	en	volledig	uittrekbaar,	 
op kogellagers 1

·  Innovatief opklapbed voor optimaal gebruik van de 
opbergruimte 1

· Kledingkast tot aan het plafond met verstelbare tussenbodem 1

· Uittrekbare treden om eenvoudig in bed te stappen 1

·  Nachtlichtfunctie met plintverlichting 2

·	 Flexibele	badkamer	met	ruimteverdeler	en	RGB-lichtregeling	2

· Multifunctionele wastafel 2

· Ergonomische bekleding in Memphis stijl 1

·  Dieselverwarming met boiler: TRUMA Combi 6 D 1

 en nog veel meer...

1 Standaard 2 Optioneel

Voor al onze recreati
eve voertuigen bied

en wij u in het kader v
an de 

bij de aflevering va
n het voertuig geld

ende garantiebepalin
gen 10 jaar 

waterdichtheidsgaran
tie op de door ons

 geproduceerde opb
ouw, alsmede 

24 maanden garantie doo
r uw Knaus Partner



5

4

1

2

3

Op de talrijke veiligheidssystemen kunt u vertrouwen. De elektromechanische 
stuurbekrachtiging zorgt niet alleen voor meer rijplezier, maar ook voor 
een betere controle. De ruime cockpit biedt doorkijk vanaf elke plaats. Met 
de krachtige TDI-motor van de BOXDRIVE bereikt u altijd uw bestemming. 
Flankbescherming en een moderne parkeerassistent bieden ook in de stad 
100% veiligheid.

Veilig arriveren  
dankzij moderne technologieën

BOXDRIVE TECHNIEK & VEILIGHEID  4 | 5

INNOVATIEVE BESTUURDERSHULPSYSTEMEN
 

In	elke	situatie	de	juiste	technologie:	van	de	blind	spot	sensor,	
de automatische afstandsregeling tot aan de herkenning van 
verkeersborden	zijn	alle	systemen	op	uw	veiligheid	afgestemd.	 
Dat zorgt voor vertrouwen en compromisloos rijplezier.

1.  Front Assist met	Citynoodremfunctie	2 

De sensortechniek Front Assist tast de rijweg af en herkent kriti-
sche situaties. In het ergste geval wordt de noodrem direct geacti-
veerd.	Deze	vooruitziende	techniek	biedt	maximale	veiligheid.

2.  Navigatiesysteem 2 

„Discover Media“ met 8" touchscreen en DAB+

3.  LED-koplamp 2 

met LED-stadslicht

4.  Lane Assist incl. blind spot sensor  

met uitparkeerassistent 2 

De	Lane	Assist	helpt	in	de	rijstrook	te	blijven,	terwijl	de	blind	
spot	sensor	de	dode	hoek	scant	en	de	chauffeur	evt.	met	een	
lichtsignaal op andere voertuigen wijst.

5.  Trailer Assist, Park Assist, Parkpilot  

met	actieve	flankbescherming,	 

achteruitrijcamera „Rear View“2 

Inparkeren is dankzij de parkeerassistent eenvoudiger dan ooit — 
zelfs	met	een	aanhanger.	De	achteruitrijcamera	geeft	de	chauffeur	
altijd het juiste overzicht.

Aanvullende highlights:

·  Automatische	afstandsregeling	ACC	en	snelheidsregelsysteem	2

·  Detectie van vermoeidheid en verkeersborden 2

·  Airconditioning „Air Care Climatronic“2

·  Aanhangvoorziening met stabilisatiefunctie  
(afneembaar en afsluitbaar) 2

 en nog veel meer...

1 Standaard 2 Optioneel

Het optionele GPS-plaatsbepalingsyst
eem van 

Velocate biedt optim
ale bescherming tegen diefstal 

en kan comfortabel via de app
 worden bediend

NEW
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De BOXDRIVE is de eerste va
n een nieuwe 

voertuiggenerat
ie. Miriam en Paul hebben

 er al één 

aangeschaft. Waarop wacht u nog?

BOXDRIVE OVERZICHT

2-3  4  
 

    

Indelingen 1

Rijklaar gewicht kg ca. 3.125

Toelaatbaar totaalgewicht kg 3.500

Maximaal laadvermogen kg ca. 375

Nuttige lengte cm 684

Hoogte cm (buiten/binnen) 268 / 192

Breedte cm (buiten met  

/ zonder spiegel)  243 / 204

Breedte cm (binnen) 172

Banden-/velgenmaat 235/60R17	/	6,5Jx17"

Meer informatie op:  

www.knaus.com/boxdrive  



BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

268 cm

684 cm

Compromisloos goede 

indeling met max. 

3 slaapplaatsen

Met de CUV naar de stad r
ijden is luxe.

Dat niet te moeten, is vakant
ie. Met de

BOXDRIVE hebt u uw eigen 

5-sterrenrestaura
nt altijd bij u

Dubbel genieten Wanneer rij- en 
wooncomfort zo smaakvol worden 
gecombineerd, dan wordt elk 
uitstapje puur genieten. En daarop 
heffen Miriam en Paul graag het glas.

BOXDRIVE TECHNISCHE SPECIFICATIES   8 | 9

204 / 243 cm (met / zonder spiegel)

Mijn tip

„Test zelf de unieke rijdynamiek. In ons verhuurportaal 
RENT AND TRAVEL zijn er mogelijkheden voor 'proefritten'. 
Neem gelijk een kijkje en laat u inspireren.“  
Meer informatie vindt u onder: www.rentandtravel.de 

Christoph	Bauer,	hoofd	marketing	 
bij Knaus Tabbert GmbH
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1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. Op het 4,3 inch touchscreen kunt u 
intuïtief talrijke functies zoals verlichting en verwarming 
bedienen en bijv. de accustatus controleren.

2.  Bijzonder brede schuifdeur. Daardoor wordt de 
woonruimte naar de natuur toe geopend. En in het 
handige opbergvak kunt u dingen opbergen die u op weg 
naar buiten bij de hand wilt hebben, zoals paraplu’s of 
boodschappentassen.

Altijd overal thuis. Met de BOXDRIVE 
kunnen Miriam en Paul de stad 
veroveren of de dag heel gemoedelijk 
in de natuur ten einde laten gaan.

BOXDRIVE WONEN & LEVEN   10 | 11

Meerkleurige LED-
verlichting voor indivi

duele 

sfeerverlichting

LOUNGE OVERZICHT

BOXDRIVE 680 Zitbank



2BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

BOXDRIVE KOKEN & GENIETEN   12 | 13

Heerlijke momenten op elke 
plek. Of Miriam en Paul nu 
naar de stad gaan of naar 
het platteland, in de volledig 
uitgeruste keuken kunnen 
ze beiden overal van hun 
ontbijt genieten. 

1.  Koelkast met nachtstand. De 90 l 
compressorkoelkast biedt niet alleen veel 
plaats, maar ook optimale nachtrust door 
minder geruis.

2.  Zwevende dinettetafel. In plaats van 
een storende tafelpoot kunt u hier uw 
benen strekken en genieten van een 
ongestoorde toegang.

Soft close bovenkasten 

met automatische 
vergrendeling sluiten 
bijzonder geruisloos 
en veilig

De HPL-oppervla
kken zijn b

ijzonder 

krasvast en
 bij uitstek

 geschikt v
oor de 

hoge belast
ing in de k

euken

Deze koelkast is voor
zien 

van nachtstand en 
is 

daarom energiezuinig. 

Een ander pluspunt :
 

hij is zeer geluidsa
rm

Hier is een handig ka
ntelvak 

voor de afvalzakken

Fluisterstille nachtst
and voor een 

bijzonder ontspanne
nde slaap

KEUKEN OVERZICHT

BOXDRIVE 680 Keuken in de lengte
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197 X 95 cm

Textielbehang met extra voerin
g 

voor nog meer comfort

Talrijke functies zoals 
de inklapbare wastafel 
en de uitklapbare 
spiegel bieden maximaal 
gebruikerscomfort.

Dankzij de geïntegree
rde 

verduisterende rolg
ordijnen 

schijnt de zon pas 
naar 

binnen als u dat w
iltLuxe interieurd

esign 

zorgt voor cam
perflair 

in de slaapkamer

BOXDRIVE SLAPEN & VERZORGEN   14 | 15

Mirjam kan nauwelijks 
geloven hoe geweldig de 
flexibele badkamer hier 
geïntegreerd is. Ook aan 
de handige inklapbare 
wastafel herkent men weer 
het enorme innovatieve 
vermogen van KNAUS.

1.  Innovatieve inklapbare wastafel. De ruime 
flexibele badkamer is voorzien van een 
uittrekbare wastafel, dat in uitgetrokken 
toestand 650 x 300 mm groot is.

2.  Multifunctionele achterkant. Het 
bed achterin kan al vanuit de keuken/
badruimte omhoog geklapt worden voor 
een betere toegang tot de opbergruimte en 
de boordtechniek. Deze is in het onderste 
gedeelte, net zoals bij een personenwagen, 
met vilt bekleed en doet daarom bijzonder 
‘automotive’ aan en is eenvoudig te reinigen.

BED- EN BADKAMER OVERZICHT

BOXDRIVE 680   2-3   met	flexibele	badkamer



CASUAL SILVER MEMPHIS ACTIVE ROCK 1

10.0.85090 Hohenstein

LAS VEGAS 2

Standaard is 
de BOXDRIVE 

uitgerust met de heldere 
en 

vriendelijke M
EPHIS bekleding 

U kunt de binnenruimte van uv CUV naar eigen smaak inrichten met 
onze grote verscheidenheid aan bekledingsstoffen. Onze ACTIVE LINE 
bekledingen beschikken over een bescherming tegen vlekken en zijn 
wasbaar en olie-afstotend. U hoeft niet meer naar buiten om rode wijn te 
drinken als u bang bent om te knoeien op de bekleding. En natuurlijk moet 
uw CUV ook van buiten voorzien zijn van uw lievelingskleur. 

KNAUS ONZE BEKLEDING, LAKKEN & DEKO PAKKETTEN   16 | 17

BOXDRIVE BEKLEDINGSSTOFFEN

ONZE BEKLEDING, LAKKEN  
& DEKO PAKKETTEN

LAKKEN UNI

LAKKEN METALLIC

 Standaardopties   1 ACTIVE LINE (tegen meerprijs)   2 Echt leder (tegen meerprijs) Productietechniek van de bekleding is modelafhankelijk.

COZY HOME	PAKKETTEN

Verfraai uw CUV met een COZY HOME pakket. Van fris 
tot klassiek is hier voor elke smaak wat wils. Elk pakket 
bevat	twee	grote	(60		x			40	cm)	en	kleine	(40		x			40	
cm)	kussens	die	gevuld	zijn	met	veren,	alsmede	een	
bijpassende	tafelloper	en	twee	knuffeldekens. 

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

ZILVER INDIUMGRIJS DEEP BLACK

CANDY-WIT

ONTARIO GROEN

HELDERORANJE

DEEP OCEAN

KERSROOD

BEKLEDINGSVARIANTEN

De standaard bekledingsstoffen overtuigen 

allemaal met slijtvast weefsel en een aantrekkelijk 

design,	dat	bij	het	betreffende	meubeldecor	past.

+  Anti-allergisch,  

ademend en huidvriendelijk

+ Getest op hoge kleurechtheid

+ Slijtvast en onderhoudsarm

De ACTIVE LINE bekledingsstoffen zijn uiterst 

onderhoudsvriendelijk	Vloeistoffen	dringen	niet	meer	

onmiddellijk door en de allermeeste vlekken kunt u met een 

vochtige	doek	verwijderen. 

+ Antibacterieel

+ Vlekbestendig

+ Ademend

+  Water-  

& olieafstotend

+ Onderhoudsvriendelijk
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China

IJsland

En ook in

Ierland

Zweden

Noorwegen

Denemarken

Nederland

Duitsland

Polen

Hongarije
Roemenië

Oostenrijk
Frankrijk

Spanje
Portugal Italië

Griekenland Turkije

Bulgarije

Tsjech. Republiek

België

Finland

Taiwan

Japan

Australië

Groot-Brittannië

Zuid-Korea

Slowakije

Zwitserland

Slovenië

KNAUS DEALER & PARTNER   18 | 19

KNAUS IS 
INTERNATIONAAL...

Meer informatie vindt u online
 op 

dealer.knaus.com  

Meer dan 300 merkpartners in meer dan 25 landen 
wereldwijd. Dit enorm dealernetwerk draagt bij aan een hoge 
klanttevredenheid. Via de indelingenzoeker op knaus.com 
kunt u uw favoriete model in uw buurt vinden.

In 7 trappen
 verstelbaar

Set met  
4 stuks

Verandert de 
stoel in een 

comfortabele ligp
laats

Er zijn dingen die op de camping 
gewoon niet mogen ontbreken. 
Vertrouw op de KNAUS collectie 
van onze partner Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

Ontdek het uitgebreide aanbod in onze 
fanshop op shop.knaus.com

1. Pannenset Skipper 8+1
Artikel-Nr. 51 013 | € 69,90

2. Serviesset COSMIC,	8-delig
Artikel-Nr. 51 014 | € 37,90

3. Mokken met oor set van 4, blauw
Artikel-Nr. 651/020 | € 19,90

4. Campingtafel Linear	115 WPF 
Artikelnr. 51 012 | € 109,90

5. Campingstoel Kerry	Phantom 
Antraciet,	artikelnr.	651/019	|	€ 89,90

6. Voetsteun Kerry	Phantom 
Antraciet,	artikelnr.	601/143	|	€ 36,90

De illustratie toont de Duitse Website  
met Duitse prijzen

Andere geweldig kampeerartikelen vindt 
u op www.frankana.de 

FRANKANA FREIKO

BWT BESTCAMP WATERFILTER

Het hoge capaciteit filtersysteem van BWT werd 
speciaal ontwikkeld voor de eisen in onze recreatieve 
voertuigen. Het doelmatige waterfilter (optioneel) 
laat dankzij het ultrafiltratie membraan geen wens 
onvervuld op het gebied van hygiëne. Micro-organismen 
worden effect verwijderd uit het onbehandelde water. Zo 
kan zonder het gebruik van chemicaliën onberispelijk 
water veilig worden gebruikt.

Indien er geen vervan
gend filter aanwezig is, garandeert

 

het tussenstuk de 
verdere watervoorziening

Tot wel 6 maanden 

hygiënisch onberisp
elijk water

Bijzonder eenvoudige 

installatie & vervanging 

dankzij duidelijk 
markeringen & 
steekverbinding



Ontdek de KNAUS-diversiteit  
op onze webkanalen!
Op onze homepage vindt u alle informatie over onze producten. 
Interessante artikelen over KNAUS en reizen zijn beschikbaar 
op onze schwalbenblog en op Facebook & Instagram. En in de 
KNAUS fanshop vindt u veel geweldige kampeerartikelen.

De	gegevens	over	leveringsomvang,	afmetingen	en	gewichten	alsmede	uitstraling	komen	overeen	met	de	kennis	op	het	moment	van	ter	perse	gaan	(07/2019).	
Wijzigingen	van	uitrustingen,	technische	gegevens,	standaardomvang	en	prijzen	blijven	voorbehouden.	Na	afsluiting	van	de	overeenkomst	blijven	technische	wijzigingen	
qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen zijn eveneens - ook 
na	afsluiting	van	de	overeenkomst	-	voorbehouden	voor	zover	deze	materiaalafhankelijk	niet	kunnen	worden	vermeden	(bijv.	kleurverschillen	van	maximaal	circa	2,0	delta	
E	tussen	lak	op	carrossieriepanelen	en	lak	op	GFK/kunststof)	en	voor	de	klant	redelijk	zijn.	Afbeeldingen	tonen	gedeeltelijk	speciale	uitvoeringen,	die	tegen	een	meerprijs	
kunnen	worden	geleverd	uitrustingskenmerken	van	prototypen/studies,	die	niet	overeenkomen	met	de	seriestand	en	in	afzonderlijke	gevallen	ook	niet	als	speciale	
uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf van een voertuig door uw dealer uitvoerig over 
de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele 
prijslijst,	vooral	over	gewichten,	laadvermogens	en	toleranties.	Herdruk,	ook	gedeeltelijk,	is	alleen	na	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	Knaus	Tabbert	GmbH	
toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Knaus Tabbert GmbH	.	Helmut-Knaus-Straße	1	.	94118	Jandelsbrunn	.	Germany

Ontdek de KNAUS-diversiteit op onze socialemediakanalen!
U kunt veel meer informatie over KNAUS vinden www.knaus.com

Interessante bericht
en en discussies  

op socialemediakanalen

Altijd beschikbaar: on
ze Homepage 

www.knaus.com  

shop.knaus.com

De nieuwe schwalbenblog wacht 

met interessante verh
alen onder :  

schwalbenblog.knaus.com
 

Art.-N
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