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De verbindingstechnologie is gebaseerd op de beschermde 
WoodWelding® technologie van WoodWelding SA onder 
licentie van Adolf Würth GmbH & Co.n WoodWelding®-
Technologie der WoodWelding SA und ist von der Adolf 
Würth GmbH & Co. KG unterlizenziert.

TRAVELINO

Technische gegevens

Prijzen

• 1 dakluik, openslaand, met helder glas, 40x40 cm incl. Vliegenhor

• Midi Heki volledig geïntegreerd in dak- en zijwandbekleding

• Stoffering: Pearl Cream

4. ELEKTRA 

• Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jäger stekker 

• Complete binnenverlichting in 12V LED-uitvoering 

• 230V Euro buitenaansluiting, div. Schuko wandcontactdozen  

• 12V en 230V boord-techniek 

• Omvormer 240VA 

• 5. GAS/WATER

• Gas verwarmingssysteem: Truma Varioheat eco plus

• Verswatertank 40 / 10 liter., vast

• Centrale afvalwaterafvoer aan onderzijde 

• Waterverzorging met 12V dompelpomp 

• Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“

• 6. KEUKEN / TOILETRUIMTE 

• 2-pits gasstel met glazen afdekking en spoelbak van edelstaal

• Thetford 80 liter koelkast, gas, 230V en 12V (gebruik op gas 
tijdens het rijden alleen i.c.m. Truma Mono Control toegestaan) 

• Toilet: Thetford Excellence

• Klapbare kledingstang in toiletruimte of douche

KNAUS TRAVELINO – Standaarduitrusting

1. CHASSIS

• Poweras - A-frame chassis, micro verzinkt

• As met stalen torsievering

• Stabilisator

• Achteruitrij automaat 

• Bekrachtigde handrem 

• 14“ lichtmetalen velgen

• Uitdraaisteunen 

• 2. OPBOUW

• FibreFrame - opbouw

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

• High-Gloss-GFK aan de zij-, voor- en achterwand(en) 

• Ingangsdeur: KNAUS TREND - 1 delig, zonder raam

• Eén sleutelsysteem 

• Dubbele ramen uitzetbaar met hor- en verduisteringsrollo‘s

• Disselbak met serviceluik (via zijwand) geschikt voor 1 gasfles (5 kg)

• Wanddikte: 31 mm, dak: 31 mm, bodem: 40 mm

• LED - voortentlamp 12V

• Buitenverlichting met LED-techniek

• Achterverlichting met LED-technologie en dynamische flashfunctie

• 3. WOONRUIMTE 

• RevolutionCube - meubelconstructie

• COLDMELT - verbindingstechnologie*

• Meubeldecor "Nagano eiken"

• Lucht circulatie systeem 

• Waterverzorging met 12V dompelpomp 

• Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk PVC 
vloerbedekking in yacht optiek

Technische gegevens / uitrusting details TRAVELINO 480 QL 

Voertuig afmetingen

Totale lengte (cm) * 519

Opbouwlengte (cm) 402

Totale breedte / breedte binnenzijde (cm) 215/204

Totale hoogte / stahoogte (cm) 258/196

Leeggewicht (kg) ** 750

Rijklaargewicht (kg) ** 775

Toelaatbaar totaalgewicht (kg) ** 900

Max. laadvermogen (kg) ** 125

Bandenmaat 175/70R14

Velgenmaat 5 1/2 J x 14

Aantal slaapplaatsen 4

Bedmaat voorin (cm) B 149/125 L199

Bedmaat midden (cm) B 121/99 L192

Openslaande ramen rondom *** 5

Opbouwdeur (cm) B xH 60 x 172

Dakluiken met vliegenhor 2

Ventilatiekanaal dak 1

Consumentenprijs all-in 23.150,00 €
 Raadpleeg de technische gegevens, informatie over de standaarduitrusting en opties (incl. gewichten) in de actuele 
KNAUS Caravan prijslijst 2019. Optiemogelijkheden verhogen het gewicht van de standaard uitvoering. Laat u zich 
voor aankoop, uitvoerig adviseren door uw dealer. 

      *) 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.
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KNAUS TRAVELINO – Optiemogelijkheden

Artikelnr. KG
Consumentenprijs 

incl. 21% BTW

Chassis

151110 Neuswiel met kogeldrukmeter 64,00

EXTERIEUR

Ramen, deuren, ventilatie

100612 Serviceluik, afsluitbaar 1,5 246,00

100832 Hordeur, gehele hoogte 4 215,00

INTERIEUR

Wonen /Slapen

552462 Zitgroep voorzijde, i.p.v. vastbed - 754,00

Kussens en stoffering

550660 COZY HOME pakket, bestaande uit 2 sierkussens, 2 hoofd/
slaapkussen, 2 fleece dekens en tafelloper

3 187,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

Gas, verwarming, water

301956 Truma monocontrol CS incl. gasfilter 1 313,00

450083 Truma Therme warmwaterboiler met aansluiting in keuken 
en toiletruimte (alleen werkzaam op 230V) 

7 313,00

Artikelnr. KG
Consumentenprijs 

incl. 21% BTW

Keuken en Sanitair

252427 Cube-Light (ambiente sfeerverlichting) 3 496,00

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

250072 Extra 230V Schuko wandcontactdoos in de keuken 82,00

252408 21,5" TV met HD tuner  9 751,00

251261 Houder voor flatscreen TV, zwenkbaar  3 178,00

252698 GPS-Tracker 202,00

Extra’s

Luifels (gemonteerd)

500653 Luifel 265 x 200 cm  - dakmontage incl. montage kit 20 864,00

Gewichtsverhoging

150111 Van 900 kg naar 1.00 kg(1000 kg chassis)  - 101,00
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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
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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




