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VAPAUS LIIKUTTAA
LÖYDÄ VAPAUS LIIKKUESSASI.

TEKNISET TIEDOT JA HINNAT – MATKAILUVAUNUT 2020-1
TRAVELINO

SUOMI
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  –   Ei saatavilla
  ** Kantavuus = Kokonaismassan ja massa ajovalmiina erotus. Lisätietoa sivulla 36.

*      Yhteysteknologia perustuu patentoituun WoodWelding® 
-teknologiaan, jonka on kehittänyt WoodWelding SA ja on 
alilisensöity Adolf Würth GmbH & Co. Kg toimesta.

TRAVELINO

TEKNISET TIEDOT

HINNAT

4. SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

• 13-napainen pistoke vetoaisassa

• Kaikki sisävalot toimii 12V LED

• CEE-Ulkoliitäntä 230 V Automaattisulakkeella

• 12 V ja 230 V sähköjärjestelmät

• Muuntaja 240 VA

5. KAASU / VESI / LÄMMITYS

• Kaasulämmitin: Truma Varioheat Eco Plus

• Kiinteä 40 / 10 ltr. Tuorevesisäiliö

• Keskitetty jätevesiputkisto, yksi tyhjennyshana pohjan alla

• Vesijärjestelmä 12 v uppopumpulla

• Vedensuodatusjärjestelmä "BWT - Best-Camp mini"

6. KEITTIÖ / KYLPYHUONE

• 2-liekkinen liesi lasilevyllä ja ruostumattomalla altaalla

• Jääkaappi Thetford 80l, kaasu, 230V, 12V (Kaasun käyttö sallittu 
ajon aikana vain kun asennettuna Truma Mono Control)

• WC: Thetford Excellence

• Kääntyvä pyyheteline wc:ssä tai suihkutilassa

KNAUS TRAVELINO – Vakiovarusteet

1. ALUSTA

• PowerAxle - BPW - A-raamialusta, mikrokalvanisoitu

• Vääntövarsi - jousialusta

• Kitkavetopää

• Automaattinen jarrun vapautus peruutettaessa

• Käsijarru

•  14" alumiinivanteet 

• Tukevat tukijalat

2. KORI

• Kuiturunkorakenne

• Vahvistettu GFK-lasikuitukatto

• Korkeakiiltoinen lasikuitu sivuseinissä edessä ja takana

• Ulko-ovi: KNAUS TREND - 1-osainen, ei ikkunaa

• Yhden avaimen lukitusjärjestelmä

• Kaksinkertaiset ikkunat kasettiverhoilla

• Voidaan varustaa kaasupullokotelolla, jossa 
ulkoinen luukku yhdelle kaasupullolle (5 kg)

• Seinävahvuus: 31 mm, Kattovahvuus: 31 mm, Lattiavahvuus: 45 mm

• LED-ulkovalo

• Ulkovalaistus LED-teknologialla

• Takavalaistus LED-teknologialla ja dynaamisella vilkkutoiminnolla

3. SISUSTA

• RevolutionCube - kalustedesign

• COLDMELT -teknologia*

• Kalusteet "Nagano Oak"

• Ilmankierrätysjärjestelmä

• Vesijärjestelmä uppopumpulla

• Kestävä PVC-lattiapäällyste, Huvipursi -design

• Yksi kattoikkuna kirkkaalla lasilla 40 x 40 cm, hyttysverkolla

• Täysin integroitu Midi Heki -kattoikkuna

• Tekstiilivaihtoehdot: Pearl Cream

Tekniset tiedot TRAVELINO 400 QL 

Mitat

Kokonaispituus (cm) * 519

Sisäpituus (cm) 402

Ulkoleveys / Sisäleveys (cm) 215/204

Kokonaiskorkeus / Sisäkorkeus (cm) 258/196

Massa tyhjänä (kg) ** 750

Massa ajovalmiina (kg) ** 775

Kokonaismassa (kg) ** 900

Kantavuus (kg) ** 125

Rengaskoko 175/70R14

Vannekoko 5 1/2 J x 14

Makuupaikat 4

Vuode edessä (cm)  B 149/125 L199

Vuode keskellä (cm) B 121/99 L192

Avattavat ikkunat*** 5

Ulko-ovi (cm): L x K ovi 60 x 172

Kattoluukku hyönteisverkolla 2

Kattoventtiili 1

Hinta (sis.alv 24%)
+ Paikkakuntakohtaiset toimituskulut 

26.900,00 €
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Art.nro Paino
Hinta (sis.alv 

24%) [EUR]

Alusta

151110 Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö VAKIO

KORI

Ikkunat, Ovet, Kattoluukut

100612 Ulkoluukku 1,5 257,00

100832 Hyönteisverkko-ovi 4 VAKIO

SISUSTA

Asuinosa

552462 Etuistuinryhmä vuoteen sijaan - 787,00

Verhoilu ja tekstiilit

550660 COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina 3 195,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

Kaasu, Lämmitys, Vesi, Ilmastointi

301956 MonoControl CS 1 326,00

450083 Truma Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230V) 7 326,00

KNAUS TRAVELINO – LISÄVARUSTEET

Art.nro Paino
Hinta (sis.alv 

24%) [EUR]

Keittiö ja Kylpyhuone

252427 Cube-tunnelmavalaistus 3 VAKIO

250941 Ulkoinen pistorasia (sähkö + TV) - 108,00

250072 Lisäpistoke keittiöön 86,00

252408 21,5" TV, HD-viritin 9 783,00

251261 TV-teline, kääntyvä 3 186,00

252698 GPS-paikannin 211,00

EXTRAT

Markiisi

500653 Markiisi 265 x 200cm - Kattoasennus 20 901,00

Kokonaispainon nosto

150111 900 kg -> 1.000 kg - 105,00
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MYÖNNÄMME KNAUS MATKAILUVAUNUILLE, MATKAILUAUTOILLE JA RETKEILYAUTOILLE TAKUUEHTOJEN MUKAISEN 10 VUODEN TIIVEYSTAKUUN VALMISTAMAMME KORIN OSALTA JA 24 KUUKAUDEN TUOTETAKUUN, 
JONKA MYÖNTÄÄ KNAUS JÄLLEENMYYJÄSI.

PYYDÄMME KIINNITTÄMÄÄN HUOMIOTA SEURAAVIIN, KAIKKIA KNAUS MATKAILUVAUNUJA KOSKEVIIN SEIKKOIHIN:

Mitoissa ja painoissa on noin +/- 5 %:n toleranssi, koska 
auton raaka-aineet ovat luonnon materiaaleja.

Muista tehdä kaikki huoltotoimenpiteet valtuutetulla KNAUS 
myyjällä tai huoltopisteessä, jotta takuut pysyvät voimassa.

Jälkiasennukset aiheuttavat lisäkustannuksia eivätkä 
aina ole teknisesti mahdollisia. Joidenkin lisävarusteiden 
samanaikainen asennus voi olla toisensa poissulkevia.
Matkailuvaunuihin voi tulla teknisiä muutoksia mallivuoden 
sisällä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnasto 2020-mallien osalta on voimassa 1.8.2019 alkaen. Edelliset 
hinnastot eivät ole voimassa. Kuvissa saattaa olla vaunuja, joissa 
on maksullisia lisävarusteita.Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vesijärjestelmä on asetuksen mukainen 03/2009 (Asetus 2002/72/EG)

*) Lisätietoja koskien Knaus matkailuvaunujen painoja:
Knaus matkailuvaunuissa on ominaista suuri sallittu ajoneuvon 
hyötykuorma. Innovatiivisten ratkaisujen, kuten luja teräsrunko 
tai hunajakennoteknologia huonekaluissa auttavat alentamaan 
Knaus matkailuajoneuvon massaa. Tässä hinnastossa mainittu tyhjä 
massa tarkoittaa ajoneuvon painoa  vakiovarustein ilman nesteitä ja 
asetuksen 2, pykälä 3 VO (EU) 1230/2012 mukaisia lisävarusteita.

MASSA AJOVALMIINA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT ASIAT:

Massa tyhjänä
+ Kaasupullo (11 kg) 100% täynnä (vastaa 23 kg)
+ Tuorevesisäiliö (100% täynnä)
+ WC:n huuhtelusäiliö (100% täynnä)
+ Lämminvesiboileri (100% täynnä)
 = Massa ajovalmiina

O1- ja O2-luokan perävaunujen massatulkinnat EU-
asetuksen 1230/2012 voit tarkistaa trafin tietokannasta

ESIMERKKI:
Massa tyhjänä 1090 kg
Kokonaismassa 1400 kg
Maksimi lastauspainot
(Matkatavarat, Kaasu, Astiat, Vesi ym.) 310 kg
Kun tilaat ajoneuvon, muista että varusteet voivat 
vaikuttaa massaan ja kantavuuteen.
Mikäli tilaat varusteita tilauksen jälkeen, lisävarusteet 
eivät ole tämän hinnaston mukaisia.
Matkailuvaunuihin voi tulla teknisiä muutoksia mallivuoden 
sisällä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KNAUS MATKAILUVAUNUT - Tärkeää tietoa

Tiedot toimituksen sisällöstä, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat painamisajankohdan tietämystä (07/2019). Pidätämme oikeuden varustusten, teknisten tietojen, sarjan laajuuden ja hintojen muutoksiin.

Kun sopimus on tehty, pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin rakenteen puitteissa, sikäli kuin ne edistävät teknistä kehitystä ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Lisäksi pidätämme oikeuden lieviin poikkeamiin väreissä ja 
koostumuksissa – myös sen jälkeen, kun sopimus on tehty – mikäli niitä ei voida välttää materiaaleihin liittyvistä syistä (esim. ulkovärin eroavuudet noin 2.0 dE seinäpeltien ja lasikuitu/muoviosien välillä). Huomaa, että luettelon 
sisältämissä kuvissa esitellään osittain vaihtoehtoista muotoilua tai erikoisvarusteita, joihin liittyy lisäkustannuksia. Poikkeamat väreissä ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä tästä syystä kyseisen merkin sopimuskauppiasta 
informoimaan sinua perusteellisesti kyseessä olevan sarjan nykytilasta. Luettelossa näkyvä koristelu ei sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisen hinnaston sisältämät tiedot, erityisesti painoista, kuormausmahdollisuuksista ja 
toleransseista. Lisäpainosten tekeminen, osittaistenkin, on sallittua ainoastaan Knaus Tabbert GmbH : n etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä ja virheistä.
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Sinun KNAUS jälleenmyyjäsi odottaa innolla vierailuasi!

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

Tiedot toimituksen sisällöstä, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat painamisajankohdan tietämystä (07/2019). Pidätämme 
oikeuden varustusten, teknisten tietojen, sarjan laajuuden ja hintojen muutoksiin.
Kun sopimus on tehty, pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin rakenteen puitteissa, sikäli kuin ne edistävät teknistä kehitystä 
ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Lisäksi pidätämme oikeuden lieviin poikkeamiin väreissä ja koostumuksissa – myös sen 
jälkeen, kun sopimus on tehty – mikäli niitä ei voida välttää materiaaleihin liittyvistä syistä (esim. ulkovärin eroavuudet noin 2.0 
dE seinäpeltien ja lasikuitu/muoviosien välillä). Huomaa, että luettelon sisältämissä kuvissa esitellään osittain vaihtoehtoista 
muotoilua tai erikoisvarusteita, joihin liittyy lisäkustannuksia. Poikkeamat väreissä ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. 
Pyydä tästä syystä kyseisen merkin sopimuskauppiasta informoimaan sinua perusteellisesti kyseessä olevan sarjan nykytilasta. 
Luettelossa näkyvä koristelu ei sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisen hinnaston sisältämät tiedot, erityisesti painoista, 
kuormausmahdollisuuksista ja toleransseista. Lisäpainosten tekeminen, osittaistenkin, on sallittua ainoastaan Knaus Tabbert GmbH : 
n etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä ja virheistä.

Seuraa meitä:
facebook Knaus Tabbert Finland




