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CAMPER VANS

Skræddersy din egen KNAUS camper van i vores: konfi gurator.knaus.com/dk
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KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data 600 XL 680 ME

MAN – Basis motorisering

MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d; 103 kW/140 HK – s

MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d; 130 kW/177 HK s o

SPECIFIKATIONER

Totallængde (cm) 598 684

Bredde (udvendig) (cm) 204 204

Bredde (indvendig) (cm) 172 172

Højde (udvendig) (cm) 309 268

Højde (indvendig) (cm) 225 192

Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H165) 3.015 3.130

Teknisk tilladt totalvægt (kg) 3.500 3.500

Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H165) 485 370

Maks vægt påhængsvogn (Bemærk: H722) 3.000 3.000

Akselafstand 364 449

Dækstørrelse 225/75R16 CP 225/75R16 CP

Fælgstørrelse 6,5J x 16 6,5J x 16

Sovepladser (Bemærk: H141) 4 3

Maksimale antal sovepladser (Bemærk: H142) 5 3

BOXDRIVE
Tekniske data

KNAUS BOXDRIVE – Tekniske data 600 XL 680 ME

Antal personer tilladt under kørsel 4 4

3-punkts sikkerhedsseler 2 2

Masimale antal selepladser 4 4

OPBYGNING

KNAUS panorama vindue (front) 5 7

Bundtykkelse 25 25

BEBOELSE

3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning 2 2

Sengemål højtag EasySlide (cm) 186 x 124 –

Sengemål siddegruppe (cm) 166 x 67 177 x 67

Sengemål bag (cm) 194 x 145 197 x 78; 208 x 78

VAND

Spildevandsvolumen (liter) 80 85

Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712E) 100 110

KØKKEN

Køleskab (liter) 69 90

ELFORSYNING

Bodelsbatteri 92 95

Antal 12 V stikdåser 2 3

Antal 230 V stikdåser 3 3

Antal USB stikdåse 5 4

o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard
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KNAUS BOXDRIVE – Standardudstyr

Serviceklapper / Garagedøre

102914-08 Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 2,7 kg

Vinduer / Tagluger / Udluftning

102919 Komfort-rollo-System

102323 Rammevinduer SEITZ S7P

102803-01 Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med 
myggenet og mørklægning, (front)

102619-03 Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)

102922 Rammevinduer til bagdøre

102920-03 Tagudluftning (toiletrum)

Beklædning / Grafik

102927-01 Isolering optimeret til kuldebroer

102927-13 Polystyren isolering med dampsærre på sidevægegene. 
Polyuretan isoleringsskum med PE fleece (loft)

102928-04 Bundplade i sandwichkonstruktion lavet af Styrodur, 
poppel krydsfiner og PVC-beklædning

102927-10 Stofbeklædt sidevæg med PE-isolering på 
bagsiden (indbyggede Kombi-Rollos)

Møbler / Overflader

552940-31 Møbeldekor: Modern Oak

552941-07 Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi

552943-01 Køkkenbordplade og spisebord i CPL (laminat)

552941-23 Møbelhængsler med fjederforstærkning og Soft-Close-funktion

552941-13 Skuffer, låger og døre er i harmoni med møbelopbygningen

552941-15 Køkkenskuffer med kuglelejer

552941-11 Overskabslåger med håndtag, vippearm og soft-close-funktion

Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler

552960-08 Dinette-siddebænk kan udvides ved udtræk i siden 
og 3-trins lounge-funktion, også under kørsel

552962-01 Svævende spisebord - drejeligt med dobbelt bordplade

552954-04 Beklædt opbevaringsrum

552247 Isofix-System til 2 barnestole

552945-07 To-lags koldskummadras med åndbar og holdbar madrasbetræk

552955-03 Ombygning af siddegruppe til nødseng

552335-19 Hyndestof: MEMPHIS

Køkkenområde / Bad

402985-10 2-gasblus med delt glasafdækning og vask med 
skærebræt-afdækning (Afhængighed: ABH28323)

402993-02 Åbne hylder i køkkenet (med indirekte LED-belysning) 
og bagagerum (med integreret 12/230 V-stik)

453505-23 Komfortabelt drejeligt bad med håndvask og bruser

453503-04 Kasette-toilet Thetford drejeligt

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

302974 Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054 Blæservarme 12 V

351231 Dieselvarmer TRUMA Combi 6D

453510-01 Vandforsyning med dykpumpe

453510-03 Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri

453510-06 Vandrør placeret sammen med blæservarmeslange

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

253524 Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri

253533 Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri

253522 CEE stik til 230 V med sikringsautomat

253529 FI - beskyttelsesrelæ

253526-02 Kontrolpanel

253523-07 Central, let tilgængelig forsyningsteknik

253534-03 Indvendig belysning i LED

252615-01 8 kanals lysstyring

222636 Belys indgangstrin foran inkl. afbryder

253534-11 LED-bagagerumsbelysning inklusive 
nærbelysning, når bagdøren er åben

253517 230 V SCHUKO stikdåse, universal

Køretøjsdokumenter

953542-06 Instruktionsbog

951036 COC Papirer

Tilbehør

953543 Tæthedssikring 10 år

953547 Førstehjælpskasse og advarselstrekant samt sikkerhedsveste

953548 Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk

Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation

202844 Chassis til venstrekørsel

232693 Foraksel, forstærket (2.100 kg bæreevne i stedet for 1.800 kg)

222851 Affjedring/dæmpning, standard og stabilisering, forstærket

202852-05 Chassis lakering: Candy hvid

222859 Kofanger front, grå med lakeret åbninger i vognfarve

202132 16" dæk

222861 Centerkapsler med krom-emblem

202882 Førerhusventillation

222883 Fører- og passagerairbag med deaktivering af passagerairbag

222634 Multifunktionsdisplay "Plus"

200975-03 Original MAN førerhussæder

232672 Drejbare førersæder

222886 Aflåseligt handskerum med lys

552889 Stofgardiner/forhæng til front- og sidevinduer

202871 ESP

202872 Hill Holder (bakke-start-assistent)

202873 ABS

202876 Elektromekanisk servostyring

202874 Elektronisk startspærre

202879 Nødbremseassistent

222881 Sidevindsassistent

202890 Brændstoftank 75 liter

202891 Nøgle med fjernbetjening til låsning 
og oplåsning af førerhusdøre

232903 Sammenklappelig nøgle m/fjernbetjening (2 stk.)

202892-02 Elektriske vinduer (fører og passager side)

222896 Sidespejle højre og venstre, konvekse, med 
integreret LED blinklys og vidvinkelområde

202895 Sidespejl manuel indstilleligt

202901 Kørelys i standard forlygter

222917 Kølergitter med kromapplikationer

102870 Befæstigelsesskinner til sikring af læsseremme.
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Artikel Nr.

215235 Lys & Orienterings Pakke (3 kg)

222630 Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving

222645 Interval viskerstyring med regnsensor 
og automatisk kørelystænding

232663 Fjernlysassistent: "Light assist"

KNAUS BOXDRIVE – Pakker

Artikel Nr.

215210 BOXDRIVE Pakke (21 kg)

101080 Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)

102064 Myggenetsdør

232670 Opbevaringspakke 2: lofts-kassette 
med to 1-DIN-åbninger og læselys

250233 Radioforberedelse inkl. 2 højtalere

352059 TRUMA CP-Plus digitalt 
kontrolpanel for opvarmning

450740 Isoleret spildevandstank, 
mulighed for opvarmning

452718-01 Vandfiltersystem "bluuwater"

553806

EXKLUSIV mørklægningssystem i førerhuset, 
der består af: Sidevindue gardin REMI front IV-
system og frontrude gardin lavet af plisseret 
Solarflex-stof med magnetisk fastgørelse

952823
MediKit-kupon: Værdikupon til 
et eksklusivt lægemiddelsæt – 
Landeafhængig! (Bemærk: H137)

953757-01 silwyREADY

Artikel Nr.

215220 Energy Plus-Pakke (24 kg)

232667 Intelligent lader med 25 A ladespænding

250072-06 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken

250940-02 12 V stik i overskab i front (1 stk.)

250940-03 12 V stik i garage (1 stk.)

251248 AMG-batteri (ekstra)

251757 Batterisensor til indbygningsbatteri

252654

Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept 
af netværkskomponenter i stedet for 
standard kontrolpanel, inklusive inden- 
og udendørs temperatursensorer

252729 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage

Artikel Nr.

215221 Energy-Basic-Pakke

232667 Intelligent lader med 25 A ladespænding

250072-06 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken

250940-02 12 V stik i overskab i front (1 stk.)

250940-03 12 V stik i garage (1 stk.)

252654

Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept 
af netværkskomponenter i stedet for 
standard kontrolpanel, inklusive inden- 
og udendørs temperatursensorer

252729 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage

Artikel Nr.

215200 TGE Pakke (12 kg)

222631 El sidespejl

222632 Fartpilot med fartbegrænsning

222633 Aircondition "Climatic", manuelt

Artikel Nr.

215215 Styling-Pakke BOXDRIVE (18 kg)

222638 LED-forlygter med LED-kørelys

222639 El sidespejl, kan klappes ud

233716 17'' alufælge med dæk (original MAN)

Artikel Nr.

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® 
GPS-Tracker

252698 velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig 
lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)

252815 velocate® LIFETIME licens med 
ubegrænset personlig lokalisering i EU

253809 velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)

Derudover er hardwaren forberedt til 
udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. 
dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere 
informationer på www.velocate.co

Artikel Nr.

210002 TV-Pakke 21,5" – Oyster 60er (21 kg)

252405-01 TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)

252479 TV forberedelse i soveafdelingen

252605-01 Komplet Oyster 60 antenne system 
Inkl. 21,5" SMART TV 
Hvis indstillingen vælges, øges 
køretøjets højde med ca. 11 cm
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KNAUS BOXDRIVE – Pakker

Artikel Nr.

215230-01 Media Van Pakke II – BOXDRIVE (9 kg)

222628 Krompakke interiør

222641-01 Bakkamera "Rear View"

222642 Digitalt radiomodtagelse (DAB+)

222648 Multifunktionsrat

233602-01

Navigationssystem "MAN Media VAN Business 
Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay, 
Touchskærm med nærhedsføler, 4 højttalere: 
2 tweeters, 2 woofers, ekstern, USB Type-C 
kun dataprop (s), Bluetooth-forbindelse til 
mobiltelefoner, Kablet og trådløs app-forbindelse, 
stemmestyring, navigationsenhed standard 
med medie- og internetpakke, online service, 
med OCU, med hovedenhedskodning, uden 
WFS-netværk, Pan-European-eCall, indeholder 
også handskerum oplyst og låsbar (CNS)

Artikel Nr.

215225-01 Media Van Pakke I – BOXDRIVE (1 kg)

222628 Krompakke interiør

222629-01

Radiosystem "MAN Media VAN" - 6,5 "TFT-
farvedisplay, Touchskærm, 4 højttalere: 
2 tweeters, 2 woofers, MAN SmartLink, ekstern, 
USB Type-C kun datasokkel, Bluetooth-
forbindelse til mobiltelefoner, online service, 
med OCU, uden hovedenhedskodning, uden 
WFS-netværk, Pan-European-eCall, indeholder 
også handskerum belyst og låsbart 

222642 Digitalt radiomodtagelse (DAB+)

222648 Multifunktionsrat

Artikel Nr.

215217 Premium Pakke 680 ME (21 kg)

222628 Krompakke interiør

222641-01 Bakkamera "Rear View"

222642 Digitalt radiomodtagelse (DAB+)

222648 Multifunktionsrat

232660-02 Chassis i metallic-lakering: Indium grå

233602-01

Navigationssystem "MAN Media VAN Business 
Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay, 
Touchskærm med nærhedsføler, 4 højttalere: 
2 tweeters, 2 woofers, ekstern, USB Type-C 
kun dataprop (s), Bluetooth-forbindelse til 
mobiltelefoner, Kablet og trådløs app-forbindelse, 
stemmestyring, navigationsenhed standard 
med medie- og internetpakke, online service, 
med OCU, med hovedenhedskodning, uden 
WFS-netværk, Pan-European-eCall, indeholder 
også handskerum oplyst og låsbar (CNS)

233716 17'' alufælge med dæk (original MAN)

Artikel Nr.

215218 Premium Pakke 600 XL (21 kg)

222628 Krompakke interiør

222641-01 Bakkamera "Rear View"

222642 Digitalt radiomodtagelse (DAB+)

222648 Multifunktionsrat

233602-01

Navigationssystem "MAN Media VAN Business 
Navigation" - (8,0 tommer) TFT-farvedisplay, 
Touchskærm med nærhedsføler, 4 højttalere: 
2 tweeters, 2 woofers, ekstern, USB Type-C 
kun dataprop (s), Bluetooth-forbindelse til 
mobiltelefoner, Kablet og trådløs app-forbindelse, 
stemmestyring, navigationsenhed standard 
med medie- og internetpakke, online service, 
med OCU, med hovedenhedskodning, uden 
WFS-netværk, Pan-European-eCall, indeholder 
også handskerum oplyst og låsbar (CNS)

233716 17'' alufælge med dæk (original MAN)

Artikel Nr.

215223 Førerassistent-Pakke I (8 kg)

222644 Skiltegenkendelse

222646 "Parkeringsassistent" og "Parkeringspilot", 
for-/ bag med aktiv sidebeskyttelse

232659 Trætheds-varsel

232680 Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control 
(ACC) med hastighedsbegrænser op til 160 km/t.

233600 Kørselsskifteassistent med aktiv 
advarsel om kørebane

Artikel Nr.

215231 Førerassistent-Pakke III (41 kg)

222644 Skiltegenkendelse

222647 Manøvreringsassistent med parkeringsassistent, 
parkeringshjælp foran og bag og sidebeassistent

222656 Trækstang, aftagelig og aflåselig 
(inklusive trailerstabilisering)

232659 Trætheds-varsel

232680 Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control 
(ACC) med hastighedsbegrænser op til 160 km/t.

233600 Kørselsskifteassistent med aktiv 
advarsel om kørebane

Artikel Nr.

215224 Førerassistent-Pakke II (33 kg)

222656 Trækstang, aftagelig og aflåselig 
(inklusive trailerstabilisering)

233601-01 Manøvreringsassistent med 
parkeringshjælp foran og bagpå
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KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 60

0 
XL

68
0 

M
E

Basiskøretøj / Vægtforhøjelser

Motor / Gear

3.500 kg Chassis

223037 MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW / 140 HK - – s

223039 MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 130 kW / 177 HK - s o

Gear

224034 "Firehjulstræk (4MOTION) 
Uanset om det er grusveje eller ekstreme 
stigninger - i varianten med 4MOTION firehjulstræk 
overbeviser Crafter i næsten alle vejrforhold."

128 o –

Gear

202826 6-trins manuel gearkasse - – s

222535 8 trins Wandler automatgear 37 s o

Opvejning

222552 Luftfjedersæt med dobbelt kredsløb (så 
opvejning til 4.000 kg er mulig)

25 o o

222553 Vægtforhøjelse fra 3.500 kg til 3.850 kg 
(Afhængighed: ABH28387)

- o o

222553-01 Vægtforhøjelse fra 3.500 kg til 3.850 kg 
(Afhængighed: ABH28388)

- o –

232769 Vægtforhøjelse fra 3.500 kg til 4.000 kg 
(Afhængighed: ABH28389)

- o o

952791 Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 
4 til 3 personer (Afhængighed: ABH28390, ABH28391)

- o o

952792 Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 
4 til 2 personer (Afhængighed: ABH28390, ABH28391)

- o o

Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation

Lakering

202852-06 Chassis lakering: Deep Ocean blå - – o

202852-07 Chassis lakering: Kirsebærrød - – o

202852-09 Chassis lakering: Ontario grøn - – o

232660-01 Chassis i metallic-lakering: Reflex sølv - o o

232660-02 215217 Chassis i metallic-lakering: Indium grå - o o

232660-03 Chassis i metallic-lakering: Starlight Blue Metal - – o

222677 Chassis i special-lakering: Dyb sort perlemor-effekt - – o

233912 Kofanger front, lakeret i bilens farve 1 o o

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 60
0 

XL

68
0 

M
E

Klima / Interiør

232669 Klimaanlæg "Climatic", automatisk (Afhængighed: 
ABH28394, ABH28395, ABH28393)

11 o o

222648 215218, 
215225-01, 
215230-01, 

215217

Multifunktionsrat - o o

232671 Multifunktionsrat i læder, kan opvarmes - o o

232670 215210 Opbevaringspakke 2: lofts-kassette med 
to 1-DIN-åbninger og læselys

5 o o

222679 Rygerversion: 12 V-stik med cigarettænder, 
askebæger og 4 kopholdere i instrumentbrættet

- o o

202392 Sædevarme i fører- og passager side 1 o o

201074 Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design 2 o o

232665 Forrude-vaskedyser, kan opvarmes - o o

232664 Termisk isoleret forrude, kan opvarmes 1 o o

553806 215210 EXKLUSIV mørklægningssystem i førerhuset, der 
består af: Sidevindue gardin REMI front IV-system og 
frontrude gardin lavet af plisseret Solarflex-stof med 
magnetisk fastgørelse (Afhængighed: ABH28396)

2 o o

Assistentsystemer

233599 222647, 
233601-01

Parkeringshjælp frem og bak - o o

232709 Differential spærring (Afhængighed: ABH28388) 7 o –

222632 215200 Fartpilot med fartbegrænsning - o o

222645 215235, 
232669

Interval viskerstyring med regnsensor 
og automatisk kørelystænding

- o o

232661 Dæktryk-kontrolvisning - o o

254114 Nivelliersystem 1 o o

Lys / Teknik

222635 Reservehjul (stålfælge) med dæk, værktøj og donkraft 
(Afhængighed: ABH28387, ABH28399)

37 o o

222631 215200 El sidespejl 1 o o

222639 215215 El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH28400) 1 o o

222638 215215 LED-forlygter med LED-kørelys 5 o o

232662 Hovedafbryder til batteri - o o

Multimedie / Navigation

250233 215210 Radioforberedelse inkl. 2 højtalere - o o
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KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 60

0 
XL

68
0 

M
E

Transportsystemer

222656 215224, 
215231

Trækstang, aftagelig og aflåselig (inklusive trailerstabilisering) 33 o o

100597 Cykkelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal 
belastning 35 kg (Bemærk: H157)

14 o o

102714 Cykelholder THULE Veloslide inkl. monteringsskinner) 
(Afhængighed: ABH28405, Bemærk: H157)

21 – o

Bodelsdøre

102064 215210 Myggenetsdør 4 o o

101080 215210 Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.) 7 o o

Vinduer / Tagluger / Udluftning

Bag

100750-03 Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og 
mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH28406)

8 o o

Møbler / Overflader

552941-20 Funktionel klap på siden af køkkenet - – s

Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler

Bodel

552964-25 Loft-høj garderobe (Bemærk: H162) - – s

Soverum

552949-02 Tværstilles seng i bag med gennemgående lameller - s –

552949-05 Bageste langsgående seng med spalte ramme - – s

552949-06 Opklappelig seng i front - s –

551946-01 Opbevaringsskab i stedet for hæve/sænke-
seng (Afhængighed: ABH28407)

-31 o –

553787 Hæve/sænkeseng i bag (Afhængighed: ABH28408) 29 o o

552574 EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge 6 o o

551994-02 Gæsteseng tværstillet 178 x 80/70 cm, 
med ekstra opredningshynde

- o o

554023 Rullegardin i møbelstof (bagdøre) - o o

Hyndestof / Tekstiler

Hyndestof

552335-18 Hyndestof: CASUAL SILVER - o o

552188-04 Hyndestof: ACTIVE ROCK - o o

550783-01 Hyndestof: CREAM NATURE (ægte læder) - o o

553779 Hyndestof: DARK COFFEE (ægte læder) - o o

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 60

0 
XL

68
0 

M
E

COZY HOME består af: 2 puder med 
betræk, 2 plaider og bordløber

550660-06 Pakke PEACH 3 o o

550660-02 Pakke STONE 3 o o

550660-03 Pakke AVOCADO 3 o o

550660-04 Pakke AQUA 3 o o

550660-05 Pakke MAGNOLIA 3 o o

550660-01 Pakke EARTH 3 o o

Køkkenområde / Bad

Køkkenområde

402987 Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) 
med natreduktion og lydløs tilstand

- – s

402987-01 Kompressorkøleskab 69 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) 
med natreduktion og lydløs tilstand

- s –

403923 Kompressorkøleskab 138 liter (inkl. 11,6 liter 
fryserum) med natbelysning og ”silent” mode

14 – o

400541 Opklappelig forlængelse af bord i køkken 1 – s

Badeområde

452258 Badeværelse med brusekabine og 3 afløb.(uden 
bruseforhæng) Funktionel håndvask. Position 1. Håndvask, 
Position 2, ergonomisk vaskebord (Afhængighed: 
ABH28409, ABH28410, Bemærk: H166)

7 o o

453608 452258 Indsats til brusebund 3 o o

452678 Udtræksbruser i bag, udvendig tilkoblingsmulighed 
(ved bagdøren til højre)

6 o o

Gas / Varme / Klima / Vandforsyning

Varme / Klima

352379 Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E 1 o o

550825 Elektrisk gulvvarme 8 – o

232676 Ekstra varmelegeme 7 o o

553746 Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: 
ABH28411, ABH28332, Bemærk: H145)

29 o o

Elektronik / Multimedie / Sikkerhed

Elektronik

252723 Ladebooster til bodelsbatteri - – s
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H141 Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. 
Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får 
rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af   sovepladserne i køretøjet.

H142 Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst 
mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne.

H711A Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 
begrænset af overløbsventil til 20 liter (anbefalet kørselspåfyldning)

H712D Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 102 liter.
H712A Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 80 liter.
H157 Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H151 Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 20 cm
H168 Bemærk venligst, ved valg af pop-up taget og muligheden "gæsteseng på 

tværs med ekstra hynde", er det ikke muligt at bruge dette samtidig.
H148 Fåes kun med tagfarven hvid
H169 Nødsengsfunktionen bør kun bruges i undtagelsestilfælde. Som ekstra soveplads i siddegruppen 

anbefaler vi muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra polstring af hynden"
H147 Maximal belastning 250 kg
H83 Garderobe er ikke muligt

H145 Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146 Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/

vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co
H135 Markisestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager
H137 Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). 

Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan 
derfor kun indløses på www.medikit.shop. Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, 
enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet.
Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop. (landeafhængig)

H177 Eftermontering er ikke mulig
H165 Desværre var denne værdi endnu ikke tilgængelig, da prislisten blev udskrevet 

/ offentliggjort. Vi opdaterer værdierne så hurtigt som muligt på hjemmeside 
og i konfigurator. Kontakt din KNAUS forhandler for flere oplysninger.

H722 Max. vogntogs-vægt 6.000 kg
H712E Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 110 liter.
H162 Breden på skabe afhænger af valget af toiletrumsvarianten. Ved svingbar brusevæg 

er der smallere garderobe. Ved fast brusekabine er der bredere garderobe
H166 Ved valg af separate baderum, bliver sengelængden venstre side 14,5 cm mindre

 BEMÆRKNINGER

Artikel Nr.
Findes  

i pakken
Beskrivelse:  
o = tilvalg | – = ikke muligt | s = standard KG 60

0 
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252653-01 Ambientebelysning ved køkkenbordspladen, overskabsnet 
foran, overskab monteres mod loft, sokkellampe 
(natlys) inkl. dæmpbar konturbelysning integreret i 
møbelkonstruktionen, designsprog typisk KNAUS

- – o

252653-02 Ambientebelysning ved køkkenbordspladen, overskabsnet 
foran, overskab monteres mod loft, sokkellampe 
(natlys) inkl. dæmpbar konturbelysning integreret i 
møbelkonstruktionen, designsprog typisk KNAUS

- o –

251248 215220 AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH28373) 24 – o

253747 Lithium-ion batteri, indbygget (erstatter standard 
batteri) (Afhængighed: ABH28413, ABH28373)

-8 – o

253748 Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: 
ABH28336, ABH28414, ABH28373)

12 – o

253802 Solcelleanlæg (100 W) 9 – o

Multimedie

252605-01 210002 Komplet Oyster 60 antenne system Inkl. 21,5" SMART TV  
(Afhængighed: ABH28339, Bemærk: H145)

20 o o

252444-02 210002 21.5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i 
opholdsrummet (Afhængighed: ABH28342, ABH28341)

6 o o

252405-01 210002, 
252444-02

TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde) - o o

252479 210002 TV forberedelse i soveafdelingen 1 o o

Sikkerhed

252698 114580 velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, 
tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)

- o o

252815 114580 velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig 
lokalisering i EU (Afhængighed: ABH28345)

- o o

253809 114580 velocate® sensors (gas, temperatur, 
bevægelse) (Afhængighed: ABH28346)

- o o

Markiser / Markise tilbehør

Markise THULE OMNISTOR

501646-05 Markise 300 x 250 cm - antracit 28 o –

501646-04 Markise 400 x 250 cm - antracit 31 – o

Tilbehør

952823 215210 MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt 
(inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige 
lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)

- o o

953757-01 215210 silwyREADY - o o

KNAUS BOXDRIVE – Ekstraudstyr og udstyrsfunktioner
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Afhænger af

ABH28258 Kun i kombination med 214102 eller 214110
ABH28259 Ikke muligt i kombination med 214111 eller 214119
ABH28260 Ikke muligt i kombination med 252444-02 og 

(103593 eller 103577 eller 102619-02) 
ABH28261 Ikke muligt i kombination med 214114
ABH28262 Ikke muligt i kombination med 252444-02 

og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 
210106 eller 210006 og 214117 og 214118

ABH28263 Ikke muligt i kombination med 202711 
eller 202711-01 og 200318

ABH28264 Ikke muligt i kombination med FR0760050*, 
FR0760028*, FR0760042*:200318

ABH28265 Kun i kombination med FR0754050*:200318:202711
ABH28266 Ikke muligt i kombination med FR0754050*:200318:202826
ABH28267 Kun i kombination med FR0764042*:202844
ABH28268 Ikke muligt i kombination med FR0764042*:200318
ABH28269 Kun i kombination med FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711
ABH28270 Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826
ABH28271 Kun i kombination med FR0760050*, 

FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, 
FR0760044*:200318:202711 og FR0760008*:202844

ABH28272 Ikke muligt i kombination med FR0760050*, 
FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, 
FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318

ABH28273 Bestående af: 202132
ABH28274 Kun i kombination med 202844
ABH28275 Ikke muligt i kombination med 152828 og 200318
ABH28276 Kun i kombination med FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, 
FR0764042*:200318:202711 og FR0760008*:202844

ABH28277 Ikke muligt i kombination med 152828 og FR0760050*, 
FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, 
FR0764042*:200318:202826 og FR0760008*:200318

ABH28278 Kun i kombination med 200318:202826 
og FR0764042*:202844

ABH28279 Ikke muligt i kombination med 200318:202711 
og FR0764042*:200318

ABH28280 Kun i kombination med 202711
ABH28281 Ikke muligt i kombination med FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318
ABH28285 Ikke muligt i kombination med 152828
ABH28286 Ikke muligt i kombination med 202060
ABH28287 Ikke muligt i kombination med 202766
ABH28288 Ikke muligt i kombination med 200601-06
ABH28289 Kun i kombination med 203794-01

ABH28290 Kun i kombination med 103760
ABH28291 Kun i kombination med 203718
ABH28292 Kun i kombination med 202139
ABH28293 Kun i kombination med 152828 eller 202132
ABH28294 Erstatter 200868
ABH28295 Kun i kombination med 210009
ABH28296 Ikke muligt i kombination med 201165 eller 103585
ABH28297 Kun i kombination med 200488
ABH28298 Bestående af: 202137
ABH28299 Ikke muligt i kombination med 203731
ABH28300 Ikke muligt i kombination med 202416
ABH28301 Kun i kombination med 253758 eller 252143 eller 203728
ABH28302 Kun i kombination med 252143
ABH28303 Ikke muligt i kombination med 212481
ABH28304 Erstatter 102910
ABH28305 Erstatter 102920-03 og FR0754050*:102619-03
ABH28307 Ikke muligt i kombination med FR0760028*, FR0760042*, 

FR0760050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 
eller 252438-01 eller 252605-01 og FR0764042*:103585 
eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 
eller 252605-01 eller 553746 eller 913918 og 
FR0754050*:103585 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 
252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918

ABH28308 Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103593
ABH28309 Ikke muligt i kombination med 103585
ABH28310 Ikke muligt i kombination med FR0754050*, 

FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:252438-01 eller 252605-01 eller 
103577 eller 103593 eller 452258

ABH28311 Ikke muligt i kombination med FR0754050*, FR0760008*, 
FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:553746 
eller 913918 eller 103577 eller 103593

ABH28312 Erstatter 102922
ABH28313 Kun i kombination med 203720
ABH28314 Erstatter 552348-01
ABH28315 Kun i kombination med 452258
ABH28316 Ikke muligt i kombination med 552256 eller 552516
ABH28317 Ikke muligt i kombination med 552256
ABH28318 Erstatter 552955-03 og 551994
ABH28319 Ikke muligt i kombination med 551994 og 552517
ABH28320 Erstatter 552517
ABH28321 Ikke muligt i kombination med 551994
ABH28322 Kun i kombination med 552256 eller 552516
ABH28323 Bestående af: 953554 og 953555
ABH28324 Bestående af: 552964-22
ABH28325 Erstatter 453505-20

ABH28326 Ikke muligt i kombination med FR0754050*, 
FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:102619-02 og FR0760051*:553746 eller 913918

ABH28327 Ikke muligt i kombination med 452258
ABH28328 Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH28329 Kun i kombination med 352380
ABH28330 Kun i kombination med 351166 eller 352971
ABH28331 Erstatter 351274
ABH28332 Erstatter 102619-03
ABH28333 Ikke muligt i kombination med FR0760008*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 
eller 100750-03 og FR0754050*:102619-03 eller 
100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918

ABH28334 Kun i kombination med 210006 eller 214111 
eller 214119 eller 252143 eller 203728

ABH28335 Ikke muligt i kombination med 251248 og 252062 og 913913 
og 253748-02 og 253749 og 251248-03 og 253748-02

ABH28336 Kun i kombination med 253747 eller 913913 
eller 253748-02 eller 913914-02

ABH28337 Ikke muligt i kombination med 913914 
og 251248-03 og 251248

ABH28338 Kun i kombination med 103593
ABH28339 Kun i kombination med 252405-01
ABH28340 Ikke muligt i kombination med FR0754050*, 

FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:102619-02 eller 103577 eller 103593

ABH28341 Bestående af: 252405-01
ABH28342 Ikke muligt i kombination med 252605-01 eller 252438-01
ABH28343 Bestående af: 251261
ABH28344 Bestående af: 252479
ABH28345 Kun i kombination med 252698
ABH28346 Kun i kombination med 252698 og 252815
ABH28347 Ikke muligt i kombination med 214128 eller 214129
ABH28348 Ikke muligt i kombination med 252444-02 

og (103593 eller 103577 eller 102619-02) og 
214117 og 210106 eller 210006 og 214118

ABH28349 Ikke muligt i kombination med FR1960050*, 
FR1960042*:200318

ABH28350 Kun i kombination med FR1954050*:200318:202711
ABH28351 Ikke muligt i kombination med FR1954050*:200318:202826
ABH28352 Kun i kombination med FR1964042*:202844
ABH28353 Ikke muligt i kombination med FR1964042*:200318
ABH28354 Kun i kombination med FR1960050*, 

FR1960042*:200318:202711
ABH28355 Ikke muligt i kombination med FR1960050*, 

FR1960042*:200318:202826
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Afhænger af

ABH28356 Kun i kombination med FR1960050*, 
FR1960042*:200318:202711 og FR1960008*:202844

ABH28357 Ikke muligt i kombination med FR1960050*, 
FR1960042*:200318:202826 og FR1960008*:200318

ABH28358 Kun i kombination med FR1960050*, FR1960042*, 
FR1964042*:200318:202711 og FR1960008*:202844

ABH28359 Ikke muligt i kombination med FR1960050*, FR1960042*, 
FR1964042*:200318:202826 og FR1960008*:200318

ABH28360 Kun i kombination med 200318:202826 
og FR1964042*:202844

ABH28361 Ikke muligt i kombination med 200318:202711 
og FR1964042*:200318

ABH28362 Ikke muligt i kombination med 152828 og 
FR1960050*, FR1960042*:200318

ABH28365 Erstatter 102920-03 og FR1954050*:102619-03
ABH28366 Ikke muligt i kombination med FR1960042*, 

FR1960050*:100750-03 eller 102619-02 eller 252438-01 
eller 252605-01 og FR1964042*:100750-03 eller 102619-02 
eller 252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 
913918 og FR1954050*:100750-03 eller 102619-02 eller 
252438-01 eller 252605-01 eller 553746 eller 913918

ABH28367 Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, 
FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 eller 
252605-01 eller 103577 eller 103593 eller 452258

ABH28368 Ikke muligt i kombination med FR1954050*, FR1960008*, 
FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:553746 
eller 103577 eller 103593 eller 913918

ABH28369 Erstatter 551994 og 552955-03
ABH28370 Ikke muligt i kombination med 102619-02
ABH28371 Ikke muligt i kombination med FR1960008*, 

FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 
eller 100750-03 og FR1954050*:102619-03 eller 
100750-03 eller 103577 eller 103593 og 913918

ABH28372 Kun i kombination med 210006 eller 214128 
eller 214129 eller 252143 eller 203728

ABH28373 Erstatter 253749
ABH28374 Ikke muligt i kombination med 251248 og 252062 

og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH28375 Ikke muligt i kombination med 913914 

og 251248 og 251248-03
ABH28376 Ikke muligt i kombination med FR1954050*, 

FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, 
FR1964042*:102619-02 eller 103577 eller 103593

ABH28377 Ikke muligt i kombination med 215217 eller 215218
ABH28378 Kun i kombination med 215200 og 215210 eller 215212
ABH28379 Kun i kombination med 215225-01 eller 

215230-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 
og 215200 og 215210 eller 215212

ABH28380 Ikke muligt i kombination med 215231
ABH28381 Kun i kombination med 215230-01 eller 215225-01 eller 

215217 eller 215218 og 215200 og 215210 eller 215212
ABH28382 Kun i kombination med 215230-01 eller 

215225-01 eller 215217 eller 215218 og 222645 
og 215200 og 215210 eller 215212

ABH28383 Ikke muligt i kombination med 215223 og 215224
ABH28384 Ikke muligt i kombination med 215225-01 

eller 215230-01 og 215218
ABH28385 Ikke muligt i kombination med 215225-01 

eller 215230-01 og 215217
ABH28387 Ikke muligt i kombination med 233141
ABH28388 Kun i kombination med 233141
ABH28389 Kun i kombination med 222552
ABH28390 Kun i kombination med 223037 eller 223039 eller 233141
ABH28391 Ikke muligt i kombination med 222553 

eller 232769 eller 222553-01
ABH28392 Erstatter 222861
ABH28393 Bestående af: 222645
ABH28394 Kun i kombination med 215200
ABH28395 Ikke muligt i kombination med 232845
ABH28396 Ikke muligt i kombination med 552768-01
ABH28397 Bestående af: 233599
ABH28398 Kun i kombination med 222656
ABH28399 Erstatter 953548
ABH28400 Kun i kombination med 222631
ABH28401 Kun i kombination med 222642
ABH28402 Ikke muligt i kombination med 233602-01
ABH28403 Ikke muligt i kombination med 222629-01
ABH28404 Kun i kombination med 222629-01 eller 233602-01
ABH28405 Kun i kombination med 553787
ABH28406 Ikke muligt i kombination med 913918 eller 553746
ABH28407 Erstatter 552949-06
ABH28408 Erstatter 552949-02
ABH28409 Bestående af: 453608
ABH28410 Erstatter 453505-23
ABH28411 Ikke muligt i kombination med 913918
ABH28412 Erstatter 253526-02
ABH28413 Ikke muligt i kombination med 251248 og 251757 

og 913913 og 253748-02 og 251248-03
ABH28414 Ikke muligt i kombination med 251757 og 251248-03
ABH30363 Kun i kombination med 554186 eller 

554187 eller 554188 eller 554189

Bemærk 
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Wichtige Informationen WohnwagenVigtig Information

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET KNAUS YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI IN-
DEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. 

BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE AUTOCAMPERE / CAMPER VANS AF MÆRKE KNAUS:

OM DENNE PRISLISTE.
Denne brochure repræsenterer den seneste serie 
og indholdet svarer til det, som var gældende 
på trykningstidspunktet i 07/2022.
Indholdet er gyldig fra 08/2022 for modelåret 
2023. Tidligere prislister, brochurer og 
tekniske data er ikke længere gyldige.
Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.
Om tekniske specifikationer og grundrids.
Alle mål og vægte ligger inden for 
mulige tolerance på +/- 5%
For ikke at bringe din sikkerhed og godkendelsen af dit 
køretøj i fare, råder vi dig til udelukkende at få foretaget 
montering af dele, ombygninger og installationer på dit 
køretøjet af autoriserede KNAUS-forhandlere og sikre, at 
der udelukkende anvendes originale KNAUS-reservedele.
Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt 
disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra 
omkostninger. I enkelte tilfælde kan kombinationer 
af særlige ønsker udelukke hinanden. Vi forbeholder 
os retten til at foretage ændringer i konstruktion, 
farve og udstyr, såfremt dette tjener det tekniske 
fremskridt, er rimeligt og/eller tjener sikkerheden.
Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt 
udseende svarer til kendskabet på trykningstidspunktet 
(07/2022). Der tages forbehold for ændringer vedrørende 
udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Få mere 
at vide hos din autoriserede KNAUS-forhandler før køb.
Oplysningerne om leveringsomfang, dimensioner og 
vægt samt udseende svarer til den viden, der var på 
udskrivningstidspunktet (07/2022). Vi forbeholder os 
ret til ændringer i udstyr, tekniske data, standardudstyr 
og priser. Efter kontraktens indgåelse forbeholder vi 
os ret til at foretage tekniske ændringer, forudsat at de 
tjener den tekniske udvikling og er rimelige for kunden. 
Mindre afvigelser i farve og tekstur er også - også efter 
indgåelse af kontrakten - forbeholdt så vidt dette ikke 
kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser 
på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplade og 
maling på GRP / Plastic) og er rimelige for kunden.

Billederne i brochuren kan være vist med specielt 
udstyr, der kan leveres mod et tillægsgebyr, eller 
funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke 
svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil 

være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser 
er mulige på grund af udskrivningsteknologi. 
Inden du foretager et køb, skal du søge omfattende 
rådgivning og information fra din KNAUS 
-forhandler for at få oplysninger om den aktuelle 
status på serien. Dekorationen vist i kataloget 
er ikke en del af leveringsortimentet.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER OG NORMER
Vandforsyningssystemet svarer mindst til det teknisk 
standardkrav fra 03/2009 (Direktiv 2002/72 EG).
Kapacitet for ferskvandstank iht.til (EU) 1230/2012, 
afhængig af køretøjsmodellen, er begrænset 
til 10, 20 eller 40 liter af overløbsventilen 
(anbefalet påfyldning ved kørsel).
KNAUS vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. 
Takke være innovative løsninger, som brugen 
af høj styrke af stål til chassiset og intelligent 
celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, 
at KNAUS har en rekreativ lav egenvægt.
Massen på det tomme køretøj i henhold til 
denne Tekniske Data er køretøjets masse i 
standardudstyr og uden basisudstyr, dvs. uden 
førerens masse og uden „væsker“ samt uden ekstra 
udstyr i.S.v. Art. 2, nr. 3 VO (EU) 1230/2012.

Vægt i køreklar stand er iht. Art. 2, nr. 4 a) VO (EU) 
1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som:

Køretøjets masse med standardudstyr i henhold til 
producentens instruktioner (inklusive værktøj ombord)
 + brændstoftank (fyldt 90%)
 + 75 kg (vægt fører)
 + Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% 
(tilsvarer til 10/23kg total)
+ Ferskvandstank fyldt 100 % (kapaciteten til 
ferskvandstanken er, alt efter model, beregnet 
til hhv. 10 l**/ 20 l**/ 40 l. ** ferskvand under 
kørsel, hvis dette er teknisk muligt)
+ Toilettank, 100 % fyldt
+ varmtvandsbeholder, 100% fyldt
= Vægt i køreklar stand
Den teknisk tilladte totalmasse ifølge Art. 2, nr. 
7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:

Den maksimale masse af køretøjet, der er 
angivet af fabrikanten, når det læsses.
Den maksimale lasteevne ved KNAUS 
kataloginformation er defineret som:
Teknisk tilladt totalmasse - masse i 
kørsel = maksimal lasteevne
Eksempel:
(Teknisk tilladt totalmasse) 3.500 kg
- (masse i kørsel) 2.850 kg
= (Maksimal lasteevne) 650 kg 
Oplysningerne, der er givet for et køretøj i afsnittet 
„Tekniske data / udstyrdetaljer“, henviser oprindeligt 
til den grundlæggende type af modellen, der er 
godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse 
værdier kan variere inden for omfanget af landevarianter 
og specielle modeller. Informer dig selv personligt 
om sådanne afvigelser fra din KNAUS forhandler.
Vær særlig opmærksom på følgende: Den 
maksimale lastevægt, der er oplyst, reduceres 
med vægten af medpassagerer og også af 
vægten af ekstra bestilt ekstraudstyr.
Når du vælger ekstraudstyr, er du ansvarlig for at sikre, at 
din KNAUS autocamper / Camper Vans, efter fratrækning 
af passagervægt (anslået til 75 kg pr. passager) og massen 
af det ekstra udstyr, stadig har en minimal lasteevne (= 
Minimumsbelastning), som ikke må underskrives (se 
bilag I, del A, afsnit 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):
 Eksempel beregning af mindste nyttelast:
(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører 
+ køretøjets samlede længde i meter)
x 10
= minimum lasteevne i kg.
„Eksempel beregning af mindste nyttelast:
[(Maksimalt antal registrerede passagerer plus fører)
4 + (køretøjets samlede længde i meter) 6] x 10 = 100 kg. „
Når du bestiller et fritidskøretøj fra KNAUS, er du 
forpligtet til at sikre, at det fritidskøretøj, du har 
konfigureret, overholder den mindste nyttelast 
inklusive det ekstra udstyr, du har valgt. Hvis dette ikke 
er tilfældet på grund af det ønskede ekstraudstyr, har 
du to muligheder i forbindelse med din bestilling:
• Opvejning af køretøjet
• Fravalg af ekstraudstyr
Ved visse autocamper / Camper Vans modeller af 
mærket KNAUS og alkove modeller har du mulighed 

for (afhængig af modellen og på forespørgsel) at 
reducere antallet af tilladte sæder under kørsel. Ved at 
reducere antallet af godkendte sæder med ét sæde øges 
muligheden for at indlæse eller bestille ekstra udstyr fra 
din autocamper / Camper Vans med maksimalt 85 kg.
Din KNAUS forhandler vil give dig oplysninger 
om den maksimale resterende lasteevne på 
dit køretøj når som helst på anmodning.
Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold 
til producentens instruktioner bestemmes ved 
at veje et køretøj med standardudstyr.
Som bruger af en autocamper / Camper Vans 
er du forpligtet til at observere den „teknisk 
tilladte totale masse“ og de respektive maksimale 
akselbelastninger under kørslen og sikre en tilsvarende 
akselbelastningsafhængig belastningsfordeling. Du 
er også forpligtet til at overholde alle andre regler, 
der er nødvendige for sikker drift af dit køretøj.

PRISINFORMATION
Når du bestiller ekstraudstyr, der erstatter 
komponenter fra pakkerne, er disse 
pakkekomponenter ikke inkluderet i leveringen.
Hvis der er oplyst priser i denne Tekniske Data er de 
vejledende priser fra producenten. De angivne priser 
inkluderer gældende de lovpligtige afgifter (og, hvis 
relevant, andre lovbestemte beregningsfaktorer 
eller skatter, som også kan vises separat). Priserne 
er (afhængigt af land) eksklusive omkostningerne 
til registreringsdokumenter, levering og transport, 
medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kontakt 
din KNAUS forhandler for flere oplysninger.
De vejledende priser (se DK-prisliste) for ekstraudstyret er 
kun gældende, når ekstraudstyret monteres fra fabrikkens 
side i nye køretøjer i den løbende produktion. Derudover 
kan det i nogle tilfælde rent teknisk ikke være muligt at 
eftermontere visse typer ekstraudstyr. De vejledende 
priser (se DK-prisliste) for enkelte udstyrspakker ændres 
ikke ved til- eller fravalg af yderligere ekstraudstyr.
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