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KNAUS BOXDRIVE – Technische gegevens 680 ME

BASIS MOTORISERING
MAN TGE 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d‑Temp; 103 kW / 140 PS
Consumentenprijs incl. 21% BTW € 67.885,00

BASIS UITVOERING
Totale lengte (cm) 684
Breedte (buiten/binnen) (cm) 204 / 172
Hoogte (buiten/binnen) (cm) 268 / 192
De massa van het lege voertuig (basismodel 
incl. opties maar zonder basisuitrusting) (kg) 2.955

Rijklaar gewicht (basismodel zonder 
opties, maar met basisuitrusting) (kg) 
(Opmerking: H140)

3.125

Toegestane maximum massa (kg) 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) 375
Maximaal aanhangergewicht (kg)* 
(Opmerking: H722) 3.000

Wielbasis (cm) 449
Bandenmaat 225 / 75 R 16 CP
Velgenmaat 6,5 J x 16
Slaapplaatsen (Opmerking: H141) 3
Maximaal mogelijk aantal 
slaapplaatsen (Opmerking: H142) 3

Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4

BOXDRIVE

Technische gegevens
Prijzen

KNAUS BOXDRIVE – Technische gegevens 680 ME

Automatische 3‑punts veiligheidsgordel, 
in hoogte verstelbaar 2

Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen 
met veiligheidsgordel 4

OPBOUW
Openslaande ramen rondom 7
Wanddikte bodem 25
WOONRUIMTE
Driepuntsgordel in rijrichting  2
Bedmaat zitgroep (cm) 160 x 60
Bedmaat achter (cm) 197 x 95 / 212 x 83
WATER
Vuil watertank (volume in liter)  85
Vers watertank (volume in liter) 
(Opmerking: H711A, H712E) 110

KEUKEN
Koelkast (volume in liter) 90
ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Accu woonruimte (Ah) 95
Aantal 12V aansluitpunten 3
Aantal 230V aansluitpunten 3
Aantal USB aansluitpunten 7

KNAUS BOXDRIVE – Standaarduitrusting

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

223037 MAN TGE 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d‑Temp; 103 kW / 140 pk

252826 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak

Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen

202844 Besturing links

232693 Vooras, versterkt (2.100 kg draagvermogen i.p.v. 1.800 kg)

222851 Vering/demping, standaard en stabilisering, versterkt

202852‑05 Chassis lak: candy wit

222859 Voorbumper grijs met gelakte zijdelen in voertuig kleur

202132 16" banden 

222861 Wieldoppen met chrome embleem (Afhankelijkheid: ABH541)

202882 Ventilatie cabine

222883 Airbag bestuurder en passagier met 
deactivering van airbag voor passagier

222634 Multifunctionele display "Plus" 

200975‑03 Originele MAN cabinestoelen

232672 Cabinestoelen draaibaar

222886 Handschoenenkast met afsluitbare klep, verlicht

552889 Gestoffeerde verduistering voor voor‑ en zijruiten

202871 ESP

202872 Hill Holder (bergoprijhulp)

202873 ABS

202876 Elektromechanische stuurbekrachtiging

202874 Elektrische wegrijvergrendeling

202879 Noodrem assistent

222881 Zijwind assistent

201043 Reservewiel

202890 Brandstoftank 75 liter

202891 Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het 
vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren

232903 Inklapbare sleutel met afstandbediening (2 stuks)

202892‑02 Electrische ramen (deur bestuurder en passagier)

222896 Buitenspiegels rechts en links, met bolling, met 
geïntegreerde LED‑indicator en groothoekbereik

202895 Buitenspiegels handmatig verstelbaar

202901 Dagrijverlichting in standaard koplampen

222917 Radiatorbeschermer met chroom accenten

102870 Bevestigingsrail voor een zekere belading
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KNAUS BOXDRIVE – Standaarduitrusting

Deuren

102064 Hordeur

Servicekleppen / Garagedeuren

102914‑08 Gasflessenkast met ruimte voor 1 gasfles van 2,7 kg

Ramen / Dakramen / Ontluchting

102919 Combirollo systeem

102323 Ingelegde ramen (S7P)

102803‑01 Dakraam (hef‑kiep) 70cm x 50cm met 
insectenhor en verduistering, (voor)

102619‑03 Dakraam 40cm x 40cm met insectenhor 
en verduistering, helder (achter)

102922 Inlegramen voor achterdeuren

102920‑03 Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)

Materialen / Voertuigdesign

102927‑01 Koudebrug geoptimaliseerde isolatie

102927‑04 Polyethyleenschuim met gesloten cellen 
en KEFA‑coating op de zijwanden

102927‑05 Polystyreen isolatie en KEFA‑coating op het plafond

102928‑04 Vloer in sandwich bouwwijze styrodur, populier 
triplex en PVC vloerbedekking

102927‑10 Met stof bekleedde zijwanden met op achterzijde PE 
isolatie (automotiv geïntegreerde combirollos)

Meubels / Oppervlaktes

552940‑15 Meubeldecor: Cocobolo licht

552941‑07 Meubelbouw in volledig corpusbouwwijze met deuveltechniek

552943‑01 Werkblad keuken + tafel zitgroepen in CPL (laminaat)

552941‑23 Meubelscharnieren met veerversterking en soft‑close

552941‑13 Schuiflades, kleppen en deuren bondig 
ingewerkt in meubelcorpus

552941‑15 Keukenschuiflades volledig kogelgelagerd 
en in zijn geheel uittrekbaar

552941‑20 Zijdelingse keuken functionele klep

552941‑11 Plafondkastkleppen met grepen, tuimelaar en softclose functie

Wonen / Slapen

552960‑08 Dinettezitbank verbreding door zijwaardse uittrek en 
drievoudige lounge functie, ook tijdens de rit

552962‑01 Zwevende dinettetafel uitdraaibaar met dubbel tafelblad

552954‑04 Automotive bagageruimte bekleding

552945‑07 Twee lagen koudschuimmatrassen met 
ademactieve en slijtvaste matrasovertrek

552951 Uittrekbare tredes voor makkelijke toegang tot bed

552955‑03 Ombouw zitgroep tot noodbed

552335‑19 Bekledingsstof keuze: MEMPHIS

Keuken / Bad gedeelte

402985‑10 2 pits kooktoestel met gedeelde glasafdekking en spoelbak 
met snijplankafdekking (Afhankelijkheid: ABH465)

402987 90 liter CUV compressor koelkast met stille nachtmodus

402993‑02 Open schappen in de keuken (met indirecte LED verlichting) 
en bergruimte (met geïntegreerde 12/230 V stopcontact)

400541 Opklapbare werkblad verlenging in de keuken 

453502‑01 Bi‑functionele wastafel | positie1: handwastafel 
positie 2: ergonomische wastafel

452258 Ruimte badkamer met douchecabine: douchebak met minstens 
3 afvoeren (geen douchegordijn) en bifunctionele wastafel 
| positie 1: wastafel, positie 2: ergonomische wastafel

453503‑03 Cassettetoilet Dometic ‑ draaibaar

Gas / Verwarming / Airco / Water

302974 Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054 Ringverwarming 12V

351231 Diesel standkachel Truma Combi 6 D

453510‑01 Watervoorziening met dompelpomp

453510‑03 Warm watervoorziening met een hendel mengkraan

453510‑06 Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

253524 Automatische koppel en ontkoppeling 
voor start‑ en opbouwaccu

253533 Electrische laadautomaat voor opbouw‑ / voertuigaccu

253522 CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat

253529 Aardlekschakelaar

253526‑02 Controle paneel

253523‑07 Centrale, gemakkelijk toegankelijke 
apparaat‑ en verzorgingsinstallatie

252723 Laadbooster voor opbouwaccu

253534‑03 Binnenverlichting in LED‑techniek

252615‑01 8 kanaals lichtbesturingssysteem

222636 Verlichte instaptreden voor; uitschakelbaar

253534‑11 LED‑bagageruimteverlichting incl. verlichte 
voetenruimte bij geopende achterdeur

253517 230 V SCHUKO stopcontact variant  
"D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“

Overige

953542‑01 Bedieningshandleiding (Duits)

953542‑06 Bedieningshandleiding (Engels)

Opties

NEU 
Fracht BE

Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, 
keuring en homologatie)

953543 Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar

953547 Verbandmateriaal en veiligheidsvesten

Opmerkingen 
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KNAUS BOXDRIVE – Pakketten

Artikelnr. Prijs*

215225-01 Media Van pakket I - BOXDRIVE (1 kg)

222628 Chroompakket interieur 235,00

222629

Radiosysteem "MAN Media VAN" ‑ 6,5" 
TFT‑kleurendisplay, touchscreen, 
4 luidsprekers: 2 tweeters, 2 woofers, MAN 
SmartLink, extern, USB type‑C alleen data‑
aansluiting(en), Bluetooth‑verbinding 
voor mobiele telefoons, online service, met 
OCU, zonder Head Unit‑codering, zonder 
WFS‑verbinding, Pan‑Europese eCall, bevat 
verlicht en afsluitbaar handschoenkastje

966,00

222642 Digitale radio‑ontvangst (DAB+) 229,00

222648 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks) 374,00

Totaalprijs bij individuele opties  1.804,00

Pakketprijs 1.515,00

Voordeel  289,00

Artikelnr. Prijs*

215210 BoxDrive-pakket (24 kg)

101080 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 576,00

232670 Opbergpakket 2: dakgalerij met twee 
1 DIN‑vakken en leeslamp 178,00

250233 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 352,00

352059 Truma CP‑Plus digitaal bedieningspaneel 102,00

352380 Truma iNet systeem 609,00

452652 Afvalwatertank met geïsoleerde 
binnenwand en E‑verwarmde afvoer 346,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 361,00

952823

MediKit voucher: voucher voor een exclusieve 
EHBO‑set (inclusief wondspray, desinfecterende 
spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen) (Opmerking: H137)

90,00

Totaalprijs bij individuele opties  2.614,00

Pakketprijs 1.271,00

Voordeel  1.343,00

Artikelnr. Prijs*

215220 Energy- plus-pakket (29 kg)

232667 Intelligente acculader met 25 A laadvermogen 181,00

250072 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) 84,00

250940 2x 12V power stopcontact in CUV 168,00

251248 Extra AGM boordaccu  410,00

251757 Accusensor voor accu woonruimte  329,00

252654

Touch control paneel met intuïtief 
bedieningsconcept van gekoppelde componenten 
in plaats van standaard control paneel, incl. 
binnen‑ en buitentemperatuursensors

310,00

252729 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk) 84,00

Totaalprijs bij individuele opties 1.566,00

Pakketprijs 1.007,00

Voordeel 559,00

Artikelnr. Prijs*

210002 TV-pakket 21,5" - Oyster 60 (4 kg)

252405 TV‑houder (montage in woongedeelte) 
incl. combi contactdoos

252479 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte

Pakketprijs 3.091,00

Artikelnr. Prijs*

215200 TGE-pakket (12 kg)

222631 Buitenspiegels, electrisch 
verstelbaar en verwarmbaar 223,00

222632 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer 428,00

222633 Airconditioning Climatic, handbediend 1.993,00

Totaalprijs bij individuele opties  2.644,00

Pakketprijs 2.064,00

Voordeel  580,00

Artikelnr. Prijs*

215215 Styling pakket BOXDRIVE (13 kg)

202568
17" lichtmetalen velgen met KNAUS all 
season banden (235/60R17) zwart glans 
gepolijst in exclusief KNAUS design

2.125,00

222638 LED‑koplamp met LED‑dagrijlicht 1.259,00

222639 Buitenspiegels electrisch inklapbaar 132,00

Totaalprijs bij individuele opties  3.516,00

Pakketprijs 2.847,00

Voordeel  669,00
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KNAUS BOXDRIVE – Pakketten

Artikelnr. Prijs*

215230-01 Media Van pakket II - BOXDRIVE (9 kg)

222628 Chroompakket interieur 235,00

222641 Achteruitrij camera "Rear View" 303,00

222642 Digitale radio‑ontvangst (DAB+) 229,00

222645
Ruitenwisser met intervalschakelaar 
en regensensor en automatische 
grootlichtschakeling

297,00

222648 Multifunctioneel stuurwiel (3 spaaks) 374,00

233602

Navigatiesysteem "MAN Media VAN Business 
Navigation" ‑ (8,0 inch) TFT‑kleurendisplay, 
touchscreen met nabijheidssensor, 4 luidsprekers: 
2 tweeters, 2 woofers, extern, USB type‑C 
only data‑aansluiting(en), Bluetooth‑
aansluiting voor mobiele telefoons, bekabelde 
& draadloze App‑Connect, spraakbesturing, 
navigatieapparaat standaard met media‑ en 
internetpakket, online service, met OCU, 
met Head Unit‑codering, zonder WFS‑
aansluiting, Pan‑European‑eCall, bevat 
handschoenkastje verlicht en afsluitbaar (ZNS)

1.995,00

Totaalprijs bij individuele opties  3.433,00

Pakketprijs 2.898,00

Voordeel  535,00

Artikelnr. Prijs*

215235 Licht & zicht-pakket I (3 kg)

222630 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting 303,00

222645
Ruitenwisser met intervalschakelaar 
en regensensor en automatische 
grootlichtschakeling

297,00

232663 Grootlichtassistent "Light Assist" 161,00

Totaalprijs bij individuele opties  761,00

Pakketprijs 646,00

Voordeel  115,00

Artikelnr. Prijs*

215222 Rijhulp assistent pakket 1 (2 kg)

222630 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting 303,00

232661 Bandendruk indicator 428,00

233599 Parkeerhulp voor en achter 729,00

Totaalprijs bij individuele opties  1.460,00

Pakketprijs 1.210,00

Voordeel  250,00

Artikelnr. Prijs*

215236 Licht & zicht-pakket II (3 kg)

222630 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting 303,00

232663 Grootlichtassistent "Light Assist" 161,00

Totaalprijs bij individuele opties  464,00

Pakketprijs 394,00

Voordeel  70,00

Artikelnr. Prijs*

215223 Rijhulp assistent pakket 2 (11 kg)

222630 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting 303,00

222644 Verkeersbordenherkenning 349,00

222645 Ruitenwisser met intervalschakelaar en regen‑
sensor en automatische grootlichtschakeling 297,00

222646 Parkeer assistent "Park Assist" en "ParkPilot", 
voor/achter met actieve flankbescherming 1.374,00

232659 Vermoeidheidsherkenning 25,00

232663 Grootlichtassistent "Light Assist" 161,00

232680 Adaptive Cruise Control (ACC) 
met snelheidsbegrenzer 1.228,00

233600 Rijbaan assistent 987,00

Totaalprijs bij individuele opties  4.724,00

Pakketprijs 3.854,00

Voordeel  870,00

Artikelnr. Prijs*

215231 Rijhulp assistent pakket 4 (43 kg)

222630 Mistschijnwerpers incl. afslagverlichting 303,00

222644 Verkeersbordenherkenning 349,00

222645
Ruitenwisser met intervalschakelaar 
en regensensor en automatische 
grootlichtschakeling

297,00

222656 Trekhaak installatie, afneembare kogel en 
afsluitbaar (incl.combinatiestabilisatie) 987,00

232659 Vermoeidheidsherkenning 25,00

232663 Grootlichtassistent "Light Assist" 161,00

232680 Adaptive Cruise Control (ACC) 
met snelheidsbegrenzer 1.228,00

233600 Rijbaan assistent 987,00

233714
Aanhanger rangeer assistent "Trailer 
Assist" parkeer assistent "Park Assist" en 
"ParkPilot" met actieve flankbescherming

1.475,00

Totaalprijs bij individuele opties  5.812,00

Pakketprijs 4.759,00

Voordeel  1.053,00

Artikelnr. Prijs*

215224 Rijhulp assistent pakket 3 (33 kg)

222656 Trekhaak installatie, afneembare kogel en 
afsluitbaar (incl.combinatiestabilisatie) 987,00

233601
Aanhanger rangeerhulp met inparkeerhulp 
voor en achter incl. buitenspiegels, 
elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

1.266,00

Totaalprijs bij individuele opties  2.253,00

Pakketprijs 1.901,00

Voordeel  352,00
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Artikelnr. in pakket/optie O = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumen-
tenprijs 

incl. 21% 
BTW  [EUR] 68

0 
M

E

Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging

Motorisering / Aandrijving

3.500 kg light chassis

223039 MAN TGE 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d‑Temp; 130 kW /177 pk

‑ 1.800,00 o

Aandrijving

222535 8 traps automatische versnellingsbak ‑ 2.566,00 o

Toegestane maximum massa

222552 2 rings luchtvering (zodat gewichtsverhoging 
tot 4, 0 ton mogelijk is)

10 1.820,00 o

222553 Toegestane maximum massa van 3.500kg naar 3.850kg ‑ 290,00 o

232769 Toegestane maximum massa van 3.500kg naar 
4.000kg (Afhankelijkheid: ABH535)

‑ 302,00 o

952791 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine 
van 4 naar 3 personen (Afhankelijkheid: ABH537, ABH538)

‑ o

952792 Reducering van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine 
van 4 naar 2 personen (Afhankelijkheid: ABH537, ABH538)

‑ o

Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen

Lak

202852‑06 Chassis lak: deep ocean blauw ‑ o

202852‑07 Chassis lak: kersrood ‑ o

202852‑08 Chassis lak: lichtoranje ‑ o

202852‑09 Chassis lak: ontario groen ‑ o

232660‑01 Chassis in metallic‑lak: reflex zilver ‑ 1.734,00 o

232660‑02 Chassis in metallic‑lak: indium grijs ‑ 1.734,00 o

232660‑03 Chassis in metallic‑lak: starlight blue metallic ‑ 1.734,00 o

222677 Chassis in speciale metallic‑lak: deep black pareleffect ‑ 1.815,00 o

Banden

202568 215215 17" Lichtmetalen velgen met all season banden 
(235/60R17) zwart glans gepolijst in exclusief 
KNAUS design (Afhankelijkheid: ABH543)

7 2.125,00 o

202569 17" Lichtmetalen velgen met all season banden 
(235/60R17) Titan metallic gelakt in exclusief 
KNAUS design (Afhankelijkheid: ABH543)

7 2.019,00 o

202451 Complete set wielen met 18“ Lichtmetalen velgen black glossy 
met all season banden (255/55 R18) (Afhankelijkheid: ABH543)

2 2.981,00 o

202248 Complete set wielen met 18“ Lichtmetalen velgen sterling zilver 
met all season banden (255/55 R18) (Afhankelijkheid: ABH543)

2 2.981,00 o

KNAUS BOXDRIVE – Functies en opties

Artikelnr. in pakket/optie O = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumen-
tenprijs 

incl. 21% 
BTW  [EUR] 68

0 
M

E

202765 Complete set wielen met 18“ Lichtmetalen velgen 
mistral antraciet glossy met all season banden 
(255/55 R18) (Afhankelijkheid: ABH543)

‑ 2.981,00 o

Binnen

232669 Airconditioning Climatronic, automatisch 
(Afhankelijkheid: ABH521, ABH546, ABH545)

1 942,00 o

232671 Multifunctioneel lederen stuurwiel (3‑spaaks), verwarmbaar ‑ 645,00 o

232670 215210 Opbergpakket 2: dakgalerij met twee 1 DIN‑vakken en leeslamp 11 178,00 o

222679 Rokers pakket: 12 V stopcontact met sigarettenaansteker, 
asbakje en 4 bekerhouders in het dashboard

‑ 37,00 o

202392 Stoelverwarming voor bestuurders‑ en passagiersstoel 1 640,00 o

201074 Voetmattenset in de cabine in KNAUS design 2 80,00 o

232665 Ruitensproeiers voor verwarmbaar ‑ 52,00 o

232664 Gelaagde glazen voorruit met warmte‑
isolerende beglazing, verwarmbaar

1 308,00 o

Assistentsystemen

233599 215222 Parkeerhulp voor en achter ‑ 729,00 o

222632 215200 Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer 1 428,00 o

232661 215222 Bandendruk indicator ‑ 428,00 o

Verlichting / Techniek

222631 215200 Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar ‑ 223,00 o

222639 215215 Buitenspiegels electrisch inklapbaar (Afhankelijkheid: ABH551) 1 132,00 o

222638 215215 LED‑koplamp met LED‑dagrijlicht 5 1.259,00 o

232662 Accuhoofdschakelaar ‑ 135,00 o

Multimedia / Navigatie

250233 215210 Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers 2 352,00 o

Transportsystemen

100597 Fietsendrager achterzijde, 2 fietsen, max.belastbaar tot 35 kg 14 554,00 o

Deuren

101080 215210 Electrisch bedienbare opstap, 70 cm breed 7 576,00 o

Wonen / Slapen

Slapen

552574 EVOPORE HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden 6 411,00 o

551994‑02 Gastenbed overdwars, 178 x 80 / 70 cm met 
extra kussen (Afhankelijkheid: ABH449)

8 171,00 o

552703 Klapbedfunctie achterin incl. hoogbed gebruik 17 737,00 o
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KNAUS BOXDRIVE – Functies en opties

Artikelnr. in pakket/optie O = Optie  |  – = Technisch niet mogelijk  |  s = Standaard KG

Consumen-
tenprijs 

incl. 21% 
BTW  [EUR] 68

0 
M

E

Bekleding en stoffen

Bekledingsvarianten

552335‑18 Bekledingsstof keuze: CASUAL SILVER ‑ o

552188‑04 Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK ‑ 341,00 o

550783‑01 Bekledingsstof keuze: CREAM NATURE (echt leder) ‑ 2.073,00 o

Keuken / Bad gedeelte

Bad / Douche gedeelte

452678 Douche achterin (uitneembare douchekop bij bed 
achterin, voor achtervleugeldeur rechts)

6 258,00 o

Gas / Verwarming / Airco / Water

Verwarming / Airco

352379 Kachel Truma Combi 6 D + E  3 1.050,00 o

232676 Bij kachel 7 728,00 o

Elektrisch / Multimedia / Zekerheid

Elektrisch

252653 Ambienteverlichting (aanrecht keuken, deken opbergplank 
voorin, deken opbergplank bij dak, verlichting bij spiegel met 
schakelaar); nachtverlichting RBG licht in toiletruimte ‑ Balderijn

‑ 425,00 o

251248 215220 Extra AGM boordaccu  28 410,00 o

Multimedia

252438 Compleet antennesysteem Oyster 80 premium 
twin incl. 21,5" LED‑TV (Opmerking: H145)

21 3.827,00 o

252405‑01 210002 TV‑houder (montage in woongedeelte) incl. combi contactdoos 3 337,00 o

252479 210002 Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte 1 76,00 o

Zekerheid

252698 velocate® GPS tracker (hardware zonder persoonlijke 
tracking‑functie, tracking na diefstal van voertuig 
mogelijk tegen extra betaling) (Opmerking: H146)

‑ 202,00 o

252815 velocate® levenslange licentie met onbeperkt, persoonlijke, 
EU‑brede tracking functie (Afhankelijkheid: ABH495)

‑ 206,00 o

Luifels / Optie luifels

Luifel THULE OMNISTOR

501646‑04 Luifel 400 cm x 250 cm, antraciet 31 1.036,00 o

Opties

952823 215210 MediKit voucher: voucher voor een exclusieve EHBO‑set 
(inclusief wondspray, desinfecterende spray en diverse 
bij de apotheek verkrijgbare medicijnen)

‑ 90,00 o

Opmerkingen 
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H140 Rijklaar gewicht op basis van het gehomologeerde basismodel
H141 Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor 

kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS 
dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen 
of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.

H142 Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot 
mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.

H711A Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel begrensd tot 20 liter (aanbevolen 
vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012.

H712D Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de ver watertank 102 liter
H712A Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 80 liter
H151 Als deze optie is geselecteerd, zal  het voertuig met ca. 20 cm hoger worden
H148 Uitsluitend verkrijgbaar in de uni chassiskleur wit
H147 Maximaal belastbaar tot 250 kg
H83 Kledingkast vervalt

H145 Als deze optie is geselecteerd, zal  het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146 Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. 

deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H135 De grootte van de luifel wijkt om technische redenen af  bij de keuze voor het installatie op dak
H137 Een voucher om de EHBO‑set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO‑set bevat 

geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen 
worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit‑postorderapotheek op www.medikit.
shop. U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop.

H722 Max. 6.000 kg totaalgewicht
H712E Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 110 liter

Algemene opmerkingen Algemene afhankelijkheden

ABH383 Alleen in combinatie met 214102 of 214110
ABH384 Niet mogelijk in combinatie met 214111 of 214119
ABH387 Niet mogelijk in combinatie met 252444‑01 en (103593 of 103577 of 102619‑02) 
ABH389 Niet mogelijk in combinatie met 214114
ABH391 Bestaat uit: 210006 en 214117 en 214118
ABH393 Niet mogelijk in combinatie met 202711 of 202711‑01
ABH395 Bestaat uit: 202756
ABH397 Bestaat uit: 202132
ABH398 Niet mogelijk in combinatie met 152828
ABH401 Bestaat uit: 202756 en 202132
ABH403 Niet mogelijk in combinatie met 202756 en (203086 of 203088‑01 of 203090‑01 of 

203092‑01 of 203094‑01 of 203086‑01 of 203119 of 203121 of 203123) 
ABH405 Alleen in combinatie met 210009 en 203022, 203026, 203026‑01, 203029, 203029‑01, 

203032, 203050, 203119, 203121, 202756 en 203088‑01, 203090‑01, 203092‑01, 
203094‑01, 203105, 203106, 203086‑01, 203123, 202756 en 202132 en 201815 of 202568 
of 202569 of 202572 of 202573 of 202573‑01 of 202451 of 202248 of 202765

ABH406 Niet mogelijk in combinatie met 203017 of 203018 of 203019 of 203020 of 203086 of 203087
ABH409 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 of 

203027 of 203107 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203110 of 203028‑01 of 203029 of 
203032 of 203105 of 203029‑01 of 203030 of 203033 of 203108 of 203030‑01 of 203031 of 
203034 of 203111 of 203031‑01 of 203088‑01 of 203089‑01 of 203090‑01 of 203091‑01 of 
203092‑01 of 203093‑01 of 203086‑01 of 203087‑01 of 203119 of 203120 of 203121 of 203122

ABH411 Niet mogelijk in combinatie met 202060
ABH413 Niet mogelijk in combinatie met 202766
ABH415 Niet mogelijk in combinatie met 200601‑06
ABH417 Alleen in combinatie met 200601‑07
ABH419 Alleen in combinatie met 152828 of 202132
ABH421 Vervangt 200868
ABH422 Alleen in combinatie met 210009
ABH425 Niet mogelijk in combinatie met 210009
ABH427 Niet mogelijk in combinatie met 203017 of 203021 of 203025 en 252826 en (203086 of 203086‑01 

of 203088‑01 of 203090‑01 of 203092‑01 of 203094‑01 of 203119 of 203121 of 203123) 
ABH429 Alleen in combinatie met 200488
ABH431 Alleen in combinatie met 202138
ABH433 Alleen in combinatie met 202139
ABH435 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 of 

203027 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203028‑01 of 203029 of 203029‑01 of 203032 of 
203030 of 203030‑01 of 203033 of 203031 of 203031‑01 of 203034 of 203088‑01 of 203089‑01 
of 203090‑01 of 203091‑01 of 203092‑01 of 203093‑01 of 203107 of 203110 of 203105 of 
203108 of 203111 of 203086‑01 of 203087‑01 of 203119 of 203120 of 203121 of 203122

ABH437 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 of 
203027 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203028‑01 of 203029 of 203029‑01 of 203032 of 
203030 of 203030‑01 of 203033 of 203031 of 203031‑01 of 203034 of 203088‑01 of 203089‑01 
of 203090‑01 of 203091‑01 of 203092‑01 of 203093‑01 of 203107 of 203110 of 203105 of 
203108 of 203111 of 203086‑01 of 203087‑01 of 203119 of 203120 of 203121 of 203122
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Algemene afhankelijkheden

ABH439 Niet mogelijk in combinatie met 103577 of 103593
ABH441 Vervangt 102922
ABH443 Vervangt 552348‑01
ABH445 Alleen in combinatie met 452258
ABH446 Niet mogelijk in combinatie met 402602
ABH449 Vervangt 552955‑03
ABH450 Niet mogelijk in combinatie met 552256 of 552516
ABH453 Niet mogelijk in combinatie met 552256
ABH455 Vervangt 552955‑03 en 551994
ABH456 Niet mogelijk in combinatie met 551994 en 552517
ABH459 Vervangt 552517
ABH460 Niet mogelijk in combinatie met 551994
ABH463 Alleen in combinatie met 552256 of 552516
ABH465 Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH467 Bestaat uit: 552964‑22
ABH468 Vervangt 453505‑20
ABH471 Niet mogelijk in combinatie met 452258
ABH473 Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH475 Alleen in combinatie met 352380
ABH477 Alleen in combinatie met 351166 of 352971
ABH479 Vervangt 102619‑03
ABH481 Niet mogelijk in combinatie met 252062
ABH483 Alleen in combinatie met 103593
ABH485 Alleen in combinatie met 252405‑01
ABH487 Bestaat uit: 252405‑01
ABH488 Niet mogelijk in combinatie met 252605 of 252438
ABH491 Bestaat uit: 251261
ABH493 Bestaat uit: 252479
ABH495 Alleen in combinatie met 252698
ABH497 Niet mogelijk in combinatie met 214128 of 214129
ABH499 Niet mogelijk in combinatie met 214114 en 214128 of 214129
ABH501 Bestaat uit: 214117 en 210006 en 214118
ABH503 Niet mogelijk in combinatie met 202756 en (203086 of 203086‑01 of 

203088‑01 of 203090‑01 of 203092‑01 of 203094‑01) 
ABH505 Alleen in combinatie met 210009 en 203022, 203026, 203026‑01, 203029, 

203029‑01, 203032, 203050, 203088‑01, 202756 en 203090‑01, 203092‑01, 
203094‑01, 203105, 203106, 203086‑01, 202756 en 202132 en 201815 of 
202568 of 202569 of 202572 of 202573 of 202451 of 202248 of 202765

ABH507 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 
of 203027 of 203107 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203110 of 203028‑01 
of 203029 of 203032 of 203105 of 203029‑01 of 203030 of 203033 of 203108 of 
203030‑01 of 203031 of 203034 of 203111 of 203031‑01 of 203088‑01 of 203089‑01 of 
203090‑01 of 203091‑01 of 203092‑01 of 203093‑01 of 203086‑01 of 203087‑01

ABH509 Niet mogelijk in combinatie met 203017 of 203021 of 203025 en 252826 en (203086 
of 203086‑01 of 203088‑01 of 203090‑01 of 203092‑01 of 203094‑01) 

ABH511 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 
of 203027 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203028‑01 of 203029 of 203029‑01 
of 203032 of 203030 of 203030‑01 of 203033 of 203031 of 203031‑01 of 203034 of 
203088‑01 of 203089‑01 of 203090‑01 of 203091‑01 of 203092‑01 of 203093‑01 of 
203107 of 203110 of 203105 of 203108 of 203111 of 203086‑01 of 203087‑01

ABH513 Alleen in combinatie met 203021 of 203025 of 203022 of 203026 of 203026‑01 of 203023 
of 203027 of 203027‑01 of 203024 of 203028 of 203028‑01 of 203029 of 203029‑01 
of 203032 of 203030 of 203030‑01 of 203033 of 203031 of 203031‑01 of 203034 of 
203088‑01 of 203089‑01 of 203090‑01 of 203091‑01 of 203092‑01 of 203093‑01 of 
203107 of 203110 of 203105 of 203108 of 203111 of 203086‑01 of 203087‑01

ABH515 Vervangt 551994 en 552955‑03
ABH517 Niet mogelijk in combinatie met 102619‑02
ABH519 Niet mogelijk in combinatie met 215235
ABH521 Alleen in combinatie met 215200
ABH523 Niet mogelijk in combinatie met 215235 of 215236 of 215223 of 215231
ABH525 Alleen in combinatie met 215230‑01 of (222639 en 222631) 
ABH526 Niet mogelijk in combinatie met 215231 of 215235 of 215236
ABH529 Alleen in combinatie met 215230‑01
ABH530 Niet mogelijk in combinatie met 215231
ABH533 Niet mogelijk in combinatie met 215235 of 215236
ABH535 Alleen in combinatie met 222552
ABH537 Alleen in combinatie met 223037 of 223039
ABH538 Niet mogelijk in combinatie met 222553 of 232769
ABH541 Alleen in combinatie met 202132
ABH543 Vervangt 222861
ABH545 Bestaat uit: 222645
ABH546 Niet mogelijk in combinatie met 232845
ABH549 Alleen in combinatie met 222656
ABH551 Alleen in combinatie met 222631
ABH553 Bestaat uit: 222642
ABH554 Niet mogelijk in combinatie met 233602‑01
ABH557 Niet mogelijk in combinatie met 222629‑01
ABH559 Alleen in combinatie met 222629‑01 of 233602‑01
ABH561 Vervangt 253526‑02



KNAUS TABBERT AG
Helmut‑Knaus‑Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

BELANGRIJKE INFORMATIE

VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GEVEN WIJ, IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST UW WETTELIJKE 
GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op 
basis van de kennisstand van 12/2020.
De prijslijst is vanaf 01/2021 en voor modeljaar 2021 
geldig. Eerdere prijslijsten, brochure‑informatie 
en technische gegevens verliezen hun geldigheid 
met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking 
van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/‑ 5%
In‑ en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven 
kunnen de veiligheid van uw CUV benadelen en u riskeert 
verlies van de 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 accessoireprijzen zijn alleen geldig 
bij in‑ en opbouw tijdens de productie van de CUV. 
In‑ en opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, 
brengen extra montage‑ en materiaalkosten met 
zich mee. In sommige gevallen kan het gebeuren 
dat de ene optie de andere uitsluit. Veranderingen 
in constructie, kleur, en uitvoering behouden wij ons 
voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De vermelde specificaties, maatvoering en 
gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op 
het moment van het ter perse gaan 12/2020. 
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 het plaatwerk en lak van het 
GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure 
laten deels speciale uitvoeringen zien die niet standaard 
meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen 
zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet 
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor 
ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen 
zijn door druktechnische redenen mogelijk.

Wij adviseren u voor aankoop van één van deze 
modellen te informeren bij uw KNAUS dealer naar de 
concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen 
van het door u gekozen model. De in de brochure 
afgebeelde decoratie is niet leverbaar

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en 
voldoet minstens aan de technische voorschriften 
van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)
** Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel 
begrensd tot 10 / 20 / 40 liter modelafhankelijk 
(aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage 
V, deel A, rubriek 2.6 Fnn (h) VO (EU) 1230/2012.
Uitleg over de vermelde gewichten voor uw KNAUS 
vrijetijdsvoertuigen onderscheiden zich door de technische 
vooruitgang. Door 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 KNAUS CUV gerealiseerd.
Het leeggewicht in deze prijslijst is het gewicht van het 
voertuig in standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, 
d.w.z. zonder het gewicht van de bestuurder en zonder 
„vloeistoffen“, alsmede zonder extra uitrusting (volgens 
art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) 
VO (EU) 1230/2012 is, voor zover niet afwijkends 
is geregeld, als volgt gedefinieerd:
Het leeggewicht van het voertuig incl. standaard uitrusting 
volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
+ brandstoftank voor 90% gevuld
+ 75 kg (gewicht van de bestuurder)
+ Alu gasflessen (5 kg/11 kg vulniveau) voor 100% 
gevuld (komt overeen met 20/23 kg totaalgewicht)
+ vers watertank voor 100% gevuld ( vulniveau 
van verswater is afhankelijk van model begrensd 
op 10 liter**/ 20 liter**/40 liter** tijdens de 
rit, voor zover technisch voorzien)
+ toilet spoeltank voor 100% gevuld
+ warm water boiler voor 100% gevuld
= gewicht in rijklare toestand
De toegestane maximum massa volgens artikel 2, 
rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
De door de fabrikant opgegeven werkelijke massa 
van het voertuig in beladen toestand, d.w.z. de 
maximaal toelaatbare massa van het voertuig in 

rijklare toestand incl. de gekozen optionele uitrusting 
en extra belading (passagiers, bagage, enz.).
Het maximaal laadvermogen volgens de KNAUS 
catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toegestane maximum massa 
‑ rijklaargewicht 
= maximaal laadvermogen
Voorbeeld:
Toegestane maximum massa 3500 kg
 minus rijklaargewicht 2850 kg
 = maximaal laadvermogen 650 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / 
uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben 
betrekking op de Europese type goedkeuringen van 
het basistype van het betreffende model. In het kader 
van landvarianten en speciale modellen kunnen deze 
waardes eventueel afwijken. Informeert u zich persoonlijk 
over zulke afwijkingen bij uw KNAUS merkdealer.
Let vooral op het volgende: 
 Het maximale laadvermogen zoals aangegeven 
in de catalogus wordt bijvoorbeeld verminderd 
met de massa van de extra apparatuur.
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de 
verantwoordelijkheid dat uw KNAUS vrijetijdsvoertuig 
na aftrek van het gewicht van het aantal passagiers 
(75 kg per persoon) en het gewicht van de extra opties 
van de maximale mogelijke belading altijd nog over 
een minimaal laadvermogen moet beschikken, dat in 
geen geval onderschreden mag worden (volgens bijlage 
I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):
Voorbeeld berekening van minimaal laadvermogen:
(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder 
+ totaal lengte van het voertuig in meters) 
x 10 
= minimaal laadvermogen in kg
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 
+ (totale lengte van het voertuig in meters) 6] 
x 10 
= 100 kg.
Als gebruiker van een KNAUS vrijetijdsvoertuig bent 
u verplicht te voldoen aan de minimaal laadgewicht. 
Mocht het door u gewenste voertuig door de 
gekozen opties de maximale aslasten overschrijden 
dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden

‑ Verhoog de laadvermogen
‑ Deselectie van optionele uitrusting
Bij bepaalde CUV‑modellen van het merk KNAUS heeft 
u de mogelijkheid (modelafhankelijk en op verzoek) om 
de bestelling van het voertuig het aantal toegestane 
zitplaatsen in de rijrichting te verminderen. Door het 
aantal toegestane zitplaatsen in de rijrichting met één 
stoel te verminderen, wordt het laadvermogen of de 
mogelijkheid om extra uitrusting voor uw recreatievoertuig 
te bestellen met in totaal 85 kg verhoogd.
Uw KNAUS merkdealer geeft u te allen tijde 
op aanvraag informatie over hoeveel het 
resterende minimale laadvermogen is.
Het gewicht van het voertuig met uitsluitend 
standaarduitrusting volgens de gegevens van 
de producent wordt verkregen door weging 
van een voertuig in standaarduitvoering.
Als gebruiker van een CUV bent u verplicht de maximale 
aslasten in acht te nemen alsmede voor een juiste, 
aslast afhankelijke gewichtsverdeling te zorgen. Voorts 
bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, die 
noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw voertuig.

Bij het bestellen van opties die onderdelen van 
pakketten vervangen, zijn deze pakketonderdelen 
niet inbegrepen in de levering.
De vermelde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. De 
vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende 
wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en, 
indien van toepassing, andere wettelijk voorgeschreven 
berekeningsfactoren of belastingen, die ook afzonderlijk 
kunnen worden vermeld. De prijzen zijn (afhankelijk van 
het land) exclusief de kosten voor registratiedocumenten, 
levering en transport, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen 
geldig voor installatie in de fabriek in nieuwe voertuigen en 
in de huidige productie. Daarnaast is de installatie achteraf 
niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. 
De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste prijzen 
en kunnen niet worden gewijzigd door extra opties.
Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie.
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.
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Ontdek de KNAUS‑veelzijdigheid op onze sociale mediasites!
Nog meer informatie over het thema KNAUS vindt u op www.knaus.comshop.knaus.com




