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SPORT&FUN

Tekniske data
4. EL-FORSYNING

• El-koblingsstik belysning, 13-pols Jäger

• Indvendig belysning, 12 V

• 230 V tilslutning ude, diverse Schuko-stikkontakter inde

• 12V og 230V elektronik

• TV-installation, forberedt (koaxial-kabelføring)

• Omformer, 240 VA

5. GAS / VAND

• Gasvarmeovn, Truma S 3004 (fra 550: Truma S 5004)

• Friskvandstank, 45 ltr. fast

• Central spildevandsafledning, et udvendigt afløb under vognen

• Vandforsyning med dykpumpe, 12 V

• Truma Therme varmtvandsforsyning i køkken og bad

• Ventilationsanlæg, 12 V, med temperatur-
automatik for varmluftsblæser

6. KØKKEN/BAD

• Gasapparat med 3 blus og vask i rustfri stål, med glasafdækning

• Thetford 142 ltr. Køleskab. Gas, 230 V, 12V (Gas 
kun med mono kontrol under kørsel)

• Komfort-toiletrum (bruserudstyr er ekstraudstyr) 

• Oplukkeligt vindue med "mat" glas (uden rullegardin)

• Dometic kassettetoilet

• LED belysning i køkken

• Køkkenskuffer

• Foldbar klædestang i badeværelse/bruser

KNAUS SPORT&FUN – Standardudstyr

1. CHASSIS

• ALKO-chassis med svingaksel (enkelt aksel, fra 650 med tandemaksel)

• 2 hydrauliske hjulstøddæmpere

2. KAROSSERI

• GFK tag (glasfiber)

• Alu-hammerslag, front og bag i glatplade

• Serviceklap, aflåselig

• Indgangsdør: KNAUS Style - todelt uden vindue og inkl. affaldsspand

• Ekstra indgangsdør i bagende, bredde 92 cm

• Ét nøgles låsesystem

• Gaskasse med låge (2 x 11 Kg. flasker)

• Sidevægge: 31 mm, Tag: 31 mm, Gulv: 38 mm

• Forteltlygte 12 V (som tilvalg også bagpå)

• Tagræling

• 3. bremselygte

3. OPHOLDSRUM

• Møbeldekor "Salem Ask"

• Slidstærkt PVC-gulv i trædekor

• Ventilerede skabe og overskabe

• Klapbar seng i front

• Stort opbevaringsrum under seng

• Fast seng med EvoPore HRC madras

• Mobile spots i siddegruppe og sengeafdeling

• Dobbeltruder, oplukkelige med mørklægning og myggenet

• 1 tagluge med klar glas 40 x 40 cm med myggenet

• Loungesofa, med mulighed for opredning

• Hyndestof: Petrol Fun, Fresh mint (mod merpris: Active Royal)

• TV forberedelse

• Siddekasse (ekstra siddeplads eller opbevaringskasse)

Tekniske data / Udstyr SPORT&FUN 480 QL 

Køretøjets dimensioner

Totallængde (cm) * 625

Indvendig længde (cm) 480

Total bredde / indvendig bredde (cm) 232/216

Total højde / indvendig højde (cm) 257/196

Egenvægt (kg) ** 1.060

Vægt i køreklar stand (kg) ** 1.130

Tilladt totalvægt (kg) ** 1.300

Max. nyttelast (kg) ** 170

Dækstørrelse (standard) 195/70R14

Dækstørrelse (tilvalg 17" alufælge) 205/50 R17

Fælgstørrelse (standard) 5 1/2 J x 14

Fælgstørrelse (tilvalg 17" alufælge) 6 1/2 J x 17

Sovepladser 4

Sengemål. front (cm)  142,8/124,5 x 198,8

Sengemål, midt (cm)  121/99 x 192

Oplukkelige vinduer *** 4

Indgangsdør (cm): B x H  60 x 172

Bagdør (cm): B x H  92 x 172

Tagluge med myggenet 1

Tagventil 1

Køleskab 108

  *)   Inklusiv trækstang
–    Teknisk ikke muligt

  ** Maksimal lasteevne (kg) = Differencen mellem vognens egenvægt og den tilladte totalvægt. Forklaring på side 35
*** Med mørklægningsrullegardin og myggenet 



9

Artikel Nr.

114505 Plus pakke  (18,5 kg)

151110 Næsehjul med vægtangivelse

150065 Stabilform støtteben

100170 HEKI II

100832 Myggenetsdør (hel højde)

452718 Vandfilter „BWT - Best Camp mini“

KNAUS SPORT&FUN – Pakker
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KNAUS  SPORT&FUN – Ekstraudstyr

Artikel 
Nr. i pakken KG

VÆGTFORHØJELSER/NEDVEJNINGER

150112 1.300 til 1.400/1.500 kg (1.500 kg chassis) 15

150112 1.300 til 1.600/1.700 kg (1.700 kg chassis) 25

Chassis

150997 ALKO trailer control (ATC) 4,5

152589 ALKO-AAA Premium bremser ( selvjusterende bremser) -

151110 Plus-
pakke

Næsehjul med vægtangivelse -

152545 17" Alufælge inkl. dæk (235/60R17) i børstet sort med Knaus logo 13

152565 Reservehjul 17" alu i KNAUS design - kun muligt i forbindelse 
med option 152545/152519 (17“ alufælge)

150122 Reservehjul i stål inkl. donkraft - ikke muligt 
i forbindelse med 17“ alufælge

25

151634 14" hjulkapsler i KNAUS design

150620 Punkteringshjælpesæt  (dækfyldningssystem Terra S) 2,5

150065 Plus-
pakke

Kraftige støtteben, Stabilform Lang 6,5

KAROSSERI

Vinduer, døre, udluftning

100170 Plus-
pakke

HEKI II 7,2

100832 Plus-
pakke

Myggenet-rullegardin, "fuld højde" 3

100526 Serviceklap venstre side  (1000 x 1200 mm) 1,5

102153 Kassette kombi rullegardin i toiletrum 1

Artikel 
Nr. i pakken KG

INDVENDIG INDRETNING

Opholdsrum

552574 EvoPore HRC madras 10

550076 Gulvtæppe 6

552278 Højdejusterbar seng (kun i forbindelse med 100526) 10

552369 Stræklagen dobbeltseng

Hyndestoffer

552188 Active Rock -

550660 COSY HOME pakke (2 dekopuder, 2 sengepuder, 2 tæpper, dug) 3

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

ELEKTRONIK

251261 TV holder (grundridsafhængigt) 4

250941 Kombistik udvendig, strøm og TV -

250072 230 V ekstra stik indvendig

250376 Mobilanlæg 12 V -  Gelbatteri, ladeapperat, hovedafbryder 28,6

551327 Røgalarm 0,3

252340 Forteltlampe bagende i LED 0,3

252698 GPS-Tracker
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KNAUS  SPORT&FUN – Ekstraudstyr

Artikel 
Nr. i pakken KG

GAS, VARME, VAND

552052 Klimaanlæg Freshjet 2200  30

300518 Udvendig stikdåse til gas -

301956 Mono kontrol CS (1 gasflaske) -

301957 Duo kontrol CS (2 flasker) -

301057 Truma Duo Control,  fjernbetjening, 30 mbar, incl. Eis Ex -

550086 Truma Ultraheat 2

450093 Friskvandstank, 25 ltr., transportabel 0

450092 Spildevandstank 25 ltr. transportabel 3,3

451443 City-vandtilslutning 0,5

450563 Vandstandsviser på friskvandstank -

550081 Truma komfort-pakke med Airmix 0,5

452718 Plus-
pakke

Vandfilter "BWT - Best Camp mini" 

302033 Gasalarm

35 KØKKEN OG BAD

552277 Apotekerudtræk med ekstra bordplade 12

452316 Bruserudstyr SPORT&FUN 5

EKSTRA

500161 Markise, 305 x 250 cm 23

101299 Holder/skinne til 1 motorcykel 2,5

102232 THULE Caravan Superb cykelholder til 2 cykler (trækstang) 10

101298 Opkørselsrampe 5

102333 Øskner (8 stk.)

DIVERSE

100570 Trækstangsafdækning 4
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Alle KNAUS campingvogne, autocampere, cuv‘er leveres med en europæisk 10 års tæthedssikring og 2 års reklamationsret gennem din mærkeforhandler.
Bemærk venligst følgende vigtige henvisninger, der gælder for alle KNAUS campingvogne.

Grundet brugen af naturmaterialer er en afvigelse på +/- 5 % mulig ved alle vægt- og målangivelser.

Ved reparationer eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret KNAUS forhandler 
risikerer du din sikkerhed og mister din KNAUS garanti. Sørg derfor altid for at få lavet din vogn 
hos en KNAUS forhandler og insister på, at der kun benyttes originale KNAUS reservedele.

Billederne i det tilhørende katalog kan indeholde ekstraudstyr, der er kan bestilles mod ekstrabetaling.

Ombygning, hvis teknisk muligt, vil øge prisen på vognen. Afvisning af visse ombygnings- og 
tilbehørsønsker må i visse tilfælde påregnes. Vi forbeholder os ret til ændringer i design, farver og 
udstyr. Denne tekniske specifikation er gældende fra 01.08.19 for alle 2020 modeller. Alle tidligere 
specifikationer annulleres med denne. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Vandforsyningsanlægget opfylder som minimum kravene i (03/2009) Direktiv 2002/72/EG

* Forklaring til vægtangivelse på din KNAUS campingvogn:
KNAUS campingvogne er kendetegnet ved høj lasteevne. Gennem innovative løsninger såsom brugen af 
stærkt stål i chassiet og en intelligent opbygning af møbler, holder man egenvægten nede på produkterne. 
Egenvægten, som er angivet i denne specifikation, er den tomme vogn som standard og uden basisudstyr 
som f.eks. „væsker“. Det er også uden ekstra/optionalt udstyr - ref. artikel 2, 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægten i køreklar stand, Art. 2 4a) VO (EU) 1230/2012 med mindre andet er angivet, er defineret som:

Vægten af vognen med standardudstyr som angivet i specifikationen:
 + Gasflaske (11 kg) 100% fyldt
 + Friskvandstank 100% fyldt
 + Spildevandstank 100% fyldt
 + Friskvands boiler 100% fyldt
 = vægt i køreklar stand

Den „teknisk tilladte totalvægt“ se art. 2 - 7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som følgende:
Vægten af køretøjets maksimale vægt med læs på inklusiv oppakning, gas, vand o.s.v.

Til brugeren af campingvognen:
Den maksimale lasteevne er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vognens køreklarvægt.

Eksempel: 
Teknisk tilladt totalvægt - 1400 kg. - Vægt i køreklar stand 1090 kg. = Lasteevne på 
310 kg. HUSK at lastevnen mindskes ved tilkøb af ekstraudstyr på vognen.
Vær venligst opmærksom på, at din KNAUS campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter 
montering af ekstra udstyr (=minimum lasteevne). Jævnfør VO (EU) 1230/2012 part D paragraf 2,3,4,1.
Maksimum antal af senge + totallængde af vognen x 10 = minimum lasteevne (kg).

Eksempel: (Antal af senge) 4 +(længde på vogn i meter) 5 = 9 x 10 = 90 kg.
Vægten på vognen med standardudstyr findes via vejning af vognen med dette udstyr.

Som bruger af campingvognen er det dit ansvar at diverse vægtangivelser ikke 
overskrides. F.eks., totalvægt, akseltryk og næsehjulstryk. Ydermere er du pålagt at 
overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn.
Priserne på vores udstyr er faste, og kan ikke ændres ved diverse kombinationer. Bestiller 
du udstyr som allerede forefindes i en pakke på vognen, leveres dette ikke.

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, 
såfremt det tjener det tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse 
på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden. 

KNAUS campingvogne – Vigtige informationer
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Din KNAUS forhandler glæder sig til dit besøg.

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

Efter kontraktafslutning bibeholdes dette forbehold til tekniske ændringer i konstruktion, farve og udstyr, såfremt det tjener det 
tekniske fremskridt, og så vidt at det ikke kan undgås. (eksempelvis farveafvigelse på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og 
maling på GRP/plastik) og er rimeligt for kunden. 

Vil du være en del af Knaus på 
Facebook, så søg på:
alle os med Knaus




