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SPORT&FUN

Technische gegevens

Prijzen

• Dakluik, openslaand met helder "glas", 40 x 40 cm, incl. vliegenhor

• Loungebank om te bouwen tot tweepersoonsbed incl. opvulkussens

• Stofkeuze: Petrol Fun of Fresh Mint 

• TV-voorbereiding 

• Extra zitplaats d.m.v. hocker (incl. opbergruimte) 

4. ELEKTRA

• Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jäger steker

• Binnenverlichting compleet 12V 

• 230V buitenaansluiting, diverse Schuko wandcontactdozen

• 12V en 230V boordelectronica

• TV-aansluiting voorbereid (coax bekabeling)

• 240VA omvormer

5. GAS / WATER 

• Truma S 3004 gaskachel 

• Verswatertank 45 liter, vast ingebouwd

• Centrale afvalwaterafvoer aan onderzijde

• Waterverzorging met 12V dompelpomp

• Truma Therme warmwaterboiler in keuken en badkamer

• Ringverwarming 12V met toerental regelaar

6. KEUKEN / TOILETRUIMTE

• Driepits gaskookplaat, spoelbak van edelstaal met glazen afdekplaat

• Koelkast Thetford 142 liter., gas, 230V (gebruik op gas tijdens het 
rijden alleen in combinatie met Truma mono/duo control toegestaan)

• Comfortabele badruimte (douche uitrusting optioneel)

• Openslaand raam in toiletruimte met melkglas zonder rollo

• Dometic cassette toilet (keramisch)

• LED-verlichting boven werkblad in keuken

• Schuiflades

• Klapbare kledingstang in toiletruimte of douche

KNAUS SPORT&FUN – Standaarduitrusting

1. CHASSIS

• AL-KO chassis met rechte as (enkele as, verzwaarde uitvoering)

• 2 hydraulische schokdempers

• Achteruitrij automaat

• Bekrachtigde handrem

• Stabilisator AKS

• Uitdraaisteunen 

2. OPBOUW

• GFK-dak, voor reducering schade als gevolg van hagelinslag

• Zijwanden in aluminium hamerslag, voor- 
en achterzijde gladde beplating

• Serviceluik afsluitbaar

• Ingangsdeur KNAUS stijl - 2 delig zonder raam, incl. afvalemmer

• Extra achterdeur, 92 cm breed 

• Eén sleutelsysteem

• Disselbak met serviceluik (via zijwand) 
geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen

• Wanddikte: 31 mm, dak: 31 mm, bodem: 38 mm

• Voortentlamp 12V LED (voortentlamp achterzijde optioneel)

• Dakreling (belastbaar tot 75 kg)

• Derde remlicht

3. WOONRUIMTE

• Meubeldecor "Salem Essen" 

• Hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke 
PVC vloerbedekking in yacht optiek

• Geventileerde hang- en opbergkasten

• Opklapbaar voorbed 

• Ruime opbergruimte onder het bed 

• Vaste bedden met EvoPore HRC matrassen

• Spots verschuifbaar boven zithoek en bedruimte

• Openslaande dubbele ramen, incl combirollo

      *) incl. dissel 
    **) het max. laadvermogen (kg) =het verschil tussen toelaatbaar totaalgewicht en het rijklaargewicht. Zie algemene toelichting op bladzijde 31.
  ***) Binnen met hor- en verduisteringsrollo 
****) Zie de toelichting op bladzijde 31.

Technische gegevens SPORT&FUN 480 QL 

Voertuig afmetingen

Totale lengte (cm)* 625

Binnenlengte (cm) 480

Totale breedte / breedte binnenzijde (cm) 232/216

Totale hoogte / stahoogte (cm) 257/196

Leeggewicht (kg) ** 1.060

Rijklaargewicht (kg) ** 1.130

Toelaatbaar totaalgewicht (kg) ** 1.300

Max.laadvermogen (kg) ** 170

Bandenmaat (Standaard) 195/70R14

Bandenmaat (Optie 17 lichtmetalen velgen) 205/50 R17

Velgenmaat (Standaard) 5 1/2 J x 14

Velgenmaat (Optie 17 lichtmetalen velgen) 6 1/2 J x 17

Slaapplaatsen 4

Bedmaat voorin (cm) 142,8/124,5 x 198,8

Bedmaat midden (cm) 121/99 x 192

Openslaande ramen rondom *** 
(raam toiletruimte standaard in 
matglas zonder combirollo) 

4

Opbouwdeur (cm): B x H  60 x 172

Deur achter (cm): B x H  92 x 172

Dakluiken met vliegenhor 1

Ventilatiekanaal dak 1

Koelkast (volume in liter / optie) 108

Consumentenprijs all-in 18.980,00 €
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KNAUS SPORT&FUN – Pakketten

Artikelnr.
Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

210080 TV pakket 19"   (24 kg)

250004
SAT-systeem CARO + Premium (let op: niet overal 
in EU Nederlandse/Belgische zenderontvangst)

2.617,00

252407 19" TV met HD tuner 646,00

250941 Combi buitenstopcontact (stroom 230V + TV) 104,00

251261 TV-houder 178,00

Totaalprijs bij individuele opties 3.545,00

Pakketprijs 2.715,00

Voordeel 830,00

Artikelnr.
Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

114505 Plus pakket     (18,5 kg)

151110 Neuswiel met kogeldrukmeter 64,00

150065 Verzwaarde uitdraaisteunen 135,00

100170 Hef-kiepdak; HEKI II 732,00

100832 Insektenhordeur, gehele hoogte 215,00

452718 Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“ 355,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.501,00

Pakketprijs 702,00

Voordeel 799,00
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KNAUS  SPORT&FUN – Optiemogelijkheden

Artikelnr. in pakket Omschrijving   • = Optie  |  x = Standaard  |  – = Technisch niet mogelijk KG

Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

Voertuig

Mogelijk toegestane gewichtsverhogingen

150112 Gewichtsverhoging van 1.300 kg naar 1.400/1.500 kg (1.500 kg chassis) 15 523,00

150112 Gewichtsverhoging van 1.300 kg naar 1.600/1.700 kg (1.700 kg chassis) 25 523,00

Chassis

150997 AL-KO trailer control ATC (anti slingersysteem) 4,5 868,00

152589 AL-KO-AAA Premium remmen (zelfstellende remmen) - 72,00

151110 PLUS 
PAKKET

Neuswiel met kogeldrukmeter - 64,00

152545 17" lichtmetalen velgen voor enkelasser, glanzend 
zwart gepolijst in exclusief KNAUS design

13 711,00

152565 Reservewiel met lichtmetalen velg 17" en KNAUS design (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 152545 / 152519 (17" lichtmetalen velgen)

503,00

150122 Stalen reservewiel + krik (onder de vloer) - niet 
mogelijk i.c.m. 15" lichtmetalen velgen

25 208,00

151634 Wieldoppen 14" met KNAUS design 72,00

150620 Pechhulpset (bandenvulsysteem Terra S) 2,5 104,00

150065 PLUS 
PAKKET

Verzwaarde uitdraaisteunen 6,5 135,00

152069 Truma Mover XT / voor enkelasser tot 2.000 kg - alleen in 
combinatie met 12V mobielpakket (artikel nr. 250376)

28 3.127,00

EXTERIEUR

Ramen, deuren, ventilatie

100170 PLUS 
PAKKET

HEKI II  7,2 732,00

100832 PLUS 
PAKKET

Vliegenhor toegangsdeur, gehele hoogte (alleen 
bij deur van hoofdingang mogelijk)

3 215,00

100526 Serviceluik, links voor (100 x 120 cm) 1,5 402,00

102153 Cassette combi rollo raam toiletruimte 1 64,00

Artikelnr. in pakket Omschrijving   • = Optie  |  x = Standaard  |  – = Technisch niet mogelijk KG

Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

INTERIEUR

Wonen

552574 Vaste bedden met EVOPURE matrassen incl. watergel 
uitvoering (niet mogelijk bij hefbed)

10 403,00

550076 Tappijtset 6 215,00

552278 In hoogte verstelbaar bed voorin (alleen mogelijk i.c.m. optie 10526) 10 812,00

552369 Hoeslakenset, aangepast aan matrasvorm - voor 2 
slaapplaatsen  (bij vaste bedden model afhankelijk)

72,00

Kussens en stoffering

552188 Stoffering „Active Rock“  - 335,00

550660 COZY HOME pakket bestaand uit 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

3 187,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

Elektra

250004 TV 19" SAT-systeem CARO+ Premium (let op: niet overal in EU Nederlandse 
/ Belgische zenderontvangst) (alleen mogelijk i.c.m. optie 252594)

14 2.617,00

252407 TV 19" 19" TV met HD tuner 9 646,00

251261 TV 19“ TV houder voor flatscreen, zwenkbaar  4 178,00

250941 TV 19" Combi buitenstopcontact (stroom 230V + TV) - 104,00

250072 230V wandcontdoos extra 82,00

250376 Mobielpakket 12V bestaande uit: gel-accu, 
automatische lader en hoofdschakelaar

28,6 1.046,00

551327 Rookmelder 0,3 29,00

252340 LED voortentlamp achterzijde  0,3 84,00

252698 GPS-Tracker 202,00
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KNAUS  SPORT&FUN – Optiemogelijkheden

Artikelnr. in pakket Omschrijving  • = Optie  |  x = Standaard  |  – = Technisch niet mogelijk KG

Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

Gas, verwarming, water, klimaat

552052 Airco Freshjet 2200 30 2.252,00

300518 Gas buitenaansluiting  - 215,00

301956 Truma monocontrol CS incl. gasfilter - 313,00

301957 Truma duocontrol CS incl. gasfilter - 418,00

301057 Afstandsaanduiding + Eis-ex voor duocontrol - 162,00

550086 Truma Ultraheat  2 366,00

450093 Verswatertank, 25 liter, rolbaar (i.p.v. 45 liter tank) 0 162,00

450092 Vuilwatertank, 25 liter, rolbaar 3,3 135,00

451443 City-wateraansluiting (alleen mogelijk in 
combinatie met 45 liter verswatertank)

0,5 315,00

450563 Niveaumeter voor verswatertank - 168,00

550081 Truma comfort pakket met airmix  0,5 129,00

452718 PLUS 
PAKKET

Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

302033 Gas alarm  215,00

Keuken en Sanitair

552277 Apothekerskast  12 317,00

452316 Douche inrichting Sport & Fun 5 505,00

Extra’s

500161 Luifel 305 x 250 cm  23 844,00

101299 Motorhouder 1 stuk (boven as) (bij bestelling 2x 101299 
motorhouder: boven as en voor in garage) (alleen in 
combinatie met optie 102333 sjorogen mogelijk)

2,5 208,00

102232 THULE Caravan SUPERB fietsendrager voor 2 
fietsen (dissel); max belasting 60 kg

10 361,00

101298 Oprijplaat 5 355,00

102333 Sjorogen (8 stuks) 168,00

Artikelnr. in pakket Omschrijving  • = Optie  |  x = Standaard  |  – = Technisch niet mogelijk KG

Consumen-
tenprijs incl. 

21% BTW

Overig

100570 Disselafdekking (niet i.c.m. fietsendrager op dissel) 4 100,00
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WIJ VERLENEN VOOR CARAVANS, CAMPERS EN CUV VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST UW 
WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.

VOOR ALLE KNAUS CARAVANS GELDT:

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%

In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven/werkplaatsen kunnen de veiligheid 
van uw caravan benadelen en u riskeert verlies van de KNAUS garantie. Laat derhalve uw 
reparatie of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende KNAUS 
dealerbedrijven en maak gebruik van originele KNAUS onderdelen en accessoires.

Alle hier genoemde optieprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw tijdens de productie van de caravan. In- en 
opbouw achteraf, indien en voor zover mogelijk, brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee.
Technische veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering, zover technisch noodzakelijk 
geacht, worden voorbehouden, indien dit de technische vooruitgang dient.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen 
meerprijs te verkrijgen zijn. De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand 
per 07/2019. Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 voor het modeljaar 2020. Voorgaande 
prijslijsten komen hiermee te vervallen. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de technische 
voorschriften van 03/2009 (voorschriften 2002/72/EG)

*) Toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw KNAUS caravan:
KNAUS caravans onderscheiden zich door de technische vooruitgang. Dankzij innovatieve oplossingen, 
zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie in de 
opbouw, wordt een laag eigengewicht van de caravan gerealiseerd. Het leeggewicht dat aangegeven 
wordt in deze prijslijst is de massa van het voertuig in de standaarduitvoering zonder basisuitrusting, 
d.w.z. zonder „vloeistoffen“, alsmede extra uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 VO (EU) 1230/2012)

Het rijklaargewicht (art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012) is, voor zover 
verder niets afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd:

Het gewicht van het voertuig in standaarduitrusting volgens fabrieksopgave:
PLUS gevulde stalen gasflessen (11 kg) 100% gevuld (komt overeen met 23 kg totaalgewicht)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS spoelwater tank toilet (100% gevuld)
PLUS warmwaterboiler (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens art. 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is gedefinieerd 
als: Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in beladen 
toestand (incl. opties, accessoires, pakketten, gas, water, bagage en belading etc.)

Voor u als gebruiker van een Knaus caravan:
De maximaal mogelijke belading, die gepubliceerd is in de KNAUS catalogus is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaal gewicht minus rijklaargewicht = maximaal laadvermogen

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg minus rijklaargewicht 1.090 kg = maximaal laadvermogen 310 kg
Wees u er op attent dat het maximale laadvermogen dat aangegeven wordt in de 
catalogus wordt gereduceerd door het aanbrengen van extra uitrusting.
Wees uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan uw KNAUS caravan, na 
aftrek van het gewicht van de extra uitrusting, het maximaal toelaatbaar laadvermogen altijd 
nog over een minimaal laadvermogen (= minimaal laadvermogen) moet beschikken, die niet 
onderschreden mag worden ( zie bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 Verordening (EU) 1230/2012):

(Max. aantal slaapplaatsen + totale lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg.

Voorbeeld:
[(Max. aantal slaapplaatsen 4 + totale lengte van het voertuig in meters) 5] x 10 = 90 kg.
Het gewicht van het voertuig met standaard uitrusting volgens fabrieksopgave 
wordt bepaald door de weging van een voertuig in standaard uitvoering.
Als gebruiker van een caravan bent u verplicht om tijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet 
te overschreiden, alsmede ervoor te zorgen dat de belading in het voertuig zodanig goed verdeeld wordt 
dat de toelaatbare aslast en de maxiale kogeldruk niet wordt overschreden. Verder bent u verplicht om u 
aan alle overige voorschriften te houden die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw caravan.
De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook door toegevoegde 
opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten 
vervangen, worden deze vervangen pakketonderdelen niet extra los meegeleverd..

Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl. 
transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS CARAVANS - Verklaringen en toelichting



shop.knaus.com
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Uw KNAUS dealer verheugt zich op uw bezoek!

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

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse 
gaan (07/2019). Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de bouw/constructie 
mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur 
en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan 
worden  (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant 
geen nadeel betekent.

Word ook deel van de KNAUS 
community en praat met ons mee:
facebook.knaus.de




